BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A. de 01/10/2021

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos
termos da Instrução CVM nº 481.
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social)
completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Economia, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou
de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam
contabilizados no quórum da Assembleia Geral:
- todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
- todas as suas páginas deverão ser rubricadas;
- ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente,
deverá assinar o boletim; e
- não será exigido o reconhecimento das firmas apostas no boletim, tampouco a sua consularização
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções
de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O Boletim deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até
24/09/2021 (inclusive), por meio de uma das seguintes opções: (i) mediante envio do Boletim preenchido e
assinado diretamente à Companhia; (ii) mediante instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos seus
respectivos agentes de custódia de acordo com os procedimentos por eles adotados; ou (iii) mediante o envio
ao
Itaú
Corretora
de
Valores
S.A.,
escriturador
de
ações,
por
meio
do
site:
https://assembleiadigital.certificadodigital.com/itausecuritiesservices/artigo/home/assembleia-digital, para tanto
o acionista deverá realizar um cadastro no site e possuir um certificado digital.
Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site. Outros
esclarecimentos, acessar o Manual para participação na Assembleia Geral Extraordinária de 01/10/2021,
disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.iguatemi.com.br/); no site da B3
(www.b3.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Em caso de dúvidas, favor
enviar e-mail para ri@iguatemi.com.br.
Adicionalmente, conforme amplamente divulgado na mídia, considerando a pandemia do COVID-19
(coronavírus) no Brasil, a Companhia sugere fortemente que seja dada preferência ao Boletim de Voto a
Distância para fins de participação na Assembleia.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje
entregar o documento diretamente à companhia
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.: Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, CEP: 01455-070, São
Paulo/SP – Brasil, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.
Endereço eletrônico: ri@iguatemi.com.br, devendo a via original do boletim de voto e da cópia autenticada dos
documentos requeridos até o dia 24/09/2021, para a Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, Centro, CEP:
01455-070, São Paulo/SP – Brasil.
Caso não seja possível o envio até a data mencionada em razão da pandemia do COVID-19, a Companhia
aceitará o envio da via original após a normalização da situação no país.
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores
mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar – São Paulo CEP 04538-132
Telefone Atendimento a acionistas: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais
localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGE

Deliberação Simples
1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de parte das reservas
de lucros registradas em 30/06/2021, sem emissão de novas ações.
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
2. Ratificar a nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda. para preparar o laudo
de avaliação das ações de emissão da Companhia a serem incorporadas pela Jereissati Participações
S.A. ("Jereissati") ("Laudo de Avaliação");
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
3. Discutir e aprovar o Laudo de Avaliação;
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
4. Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da Companhia pela
Jereissati;
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
5. Aprovar a incorporação das ações de emissão da Companhia pela Jereissati;
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
6. Autorizar a subscrição, pelos administradores da Companhia, em favor dos acionistas da IESC, das
novas ações ordinárias e preferenciais a serem emitidas pela Jereissati;
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
7. Aprovar a dispensa do ingresso da Jereissati no segmento especial de listagem do Novo Mercado;
[

] Aprovar [

] Rejeitar [

] Abster-se

Deliberação Simples
8. Aprovar a dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia
de saída do segmento do Novo Mercado da B3;
[

] Aprovar [

Cidade:
Data:
Assinatura:
Nome do Acionista:
Telefone:

] Rejeitar [

] Abster-se

