ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento de procuração, [ACIONISTA], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL],
[PROFISSÃO], portador do documento de identidade nº [______], inscrito no CPF/MF sob o nº
[_______], com endereço no(a) [ENDEREÇO] (“Outorgante”), nomeia o Sr. [PROCURADOR],
[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], portador do documento de identidade n°
[______] e inscrito no CPF/MF n° [________], com endereço no(a) [ENDEREÇO], seu procurador,
com poderes para representá-lo, na qualidade de Acionista da Investimentos Bemge S.A.
(“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará no dia 28 de abril de
2017, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 3º andar, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, às 10:20 horas, lançando seu voto em conformidade com a orientação
de voto abaixo.
O procurador terá poderes limitados ao comparecimento à Assembleia e ao lançamento de voto em
conformidade com a orientação, não tendo direito nem obrigação de tomar quaisquer outras medidas
que não sejam necessárias ao exato cumprimento das orientações de voto indicadas abaixo. O
procurador fica autorizado a se abster em qualquer deliberação ou assunto para o qual não tenha
recebido orientações de voto suficientemente específicas.
O presente instrumento de mandato será automaticamente revogado após a conclusão da
Assembleia objeto desse instrumento.
[Cidade], ___ de abril de 2017.

_______________________________
[ACIONISTA]
(Assinatura autenticada)

ORIENTAÇÃO DE VOTO

Assembleia Geral Ordinária
1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e examinar,
para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2016:
Favor

Contra

Abstenção

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício:
Favor

Contra

Abstenção

3. Eleger Christian George Egan, como membro do Conselho de Administração, em substituição a
Eduardo Mazzilli de Vassimon para o mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos
Assembleia Geral Ordinária de 2019, com a manutenção dos demais membros do Conselho:
Favor

Contra

Abstenção

4. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria
e do Conselho de Administração:
Favor

Contra

Abstenção

