EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65
NIRE n.º 35.300.329.520
Companhia aberta

Divulgação do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2020

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-T,
parágrafo 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta
data, do escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”),
o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao
Itaú, bem como aquelas transmitidas pelos acionistas para os seus agentes de custódia, para cada
uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Companhia, a ser realizada em 30 de abril de 2020 (“AGOE”), com as indicações do total de
aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante da
ordem do dia da AGOE. Nesse sentido, o mapa de votação sintético encontra-se nos Anexos A e
B à presente divulgação.

São Paulo, 28 de abril de 2020.

Jose Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária
Código da
Deliberação /
Questão (Boletim de
Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do
Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

25.389.492

0

1.833.613

02

Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019.

27.223.105

0

0

03

Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 e ratificar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

6.123.255

21.099.850

0

04

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 161, da Lei nº 6.404/1976
– Lei das Sociedades por Ações?

23.567.858

462.655

3.192.592

05

Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto constantes neste boletim podem ser
consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

26.745.816

477.289

0

Anexo B
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Extraordinária
Código da
Deliberação /
Questão (Boletim
de Voto à Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação
Aprovar (Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

01

Deliberar sobre alteração do Estatuto Social para ajustar o Capital Social da Companhia de forma a refletir as
alterações decorrentes: (a) do programa de recompra de ações e cancelamento de ações mantidas em
tesouraria, nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27/09/2018; e
(b) da absorção das rubricas do Patrimônio Líquido relativas a: (b.1) Custos de Transação incorridos na emissão
de títulos e valores mobiliários no exercício de 2010; e (b.2) apropriação de planos de opções de compra de
ações nos exercícios de 2007 a 2012 não exercidos pelos respectivos titulares.

27.223.105

0

0

02

Deliberar sobre alteração do Estatuto Social para estabelecer a competência do Conselho de Administração
para deliberar sobre a substituição dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração
dentre os membros eleitos em Assembleia Geral, observados as hipóteses e critérios de suprimento de vacância
estabelecidos no Estatuto Social.

27.223.105

0

0

03

Deliberar sobre alteração do Estatuto Social ajustar a competência do Conselho de Administração para deliberar
sobre negociações de ativos da Companhia, e quaisquer suas controladas direta e/ou indiretamente, bem como
sobre prestação de garantias reais ou fidejussórias.

27.223.105

0

0

04

Deliberar sobre alteração do Estatuto Social para alterar a forma de representação da Companhia pela Diretoria.

27.223.105

0

0

05

Deliberar sobre alteração do Estatuto Social para promover ajustes de redação propostos pela B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão, conforme consulta formulada pela Companhia.

27.223.105

0

0

06

Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

27.223.105

0

0

07

Ratificar a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia.

27.223.105

0

0

08

Deliberar sobre o Plano de Incentivo Atrelado a Ações.

10.499.996

16.723.109

0

Código da
Deliberação /
Questão (Boletim
de Voto à Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

09

10

Aprovar (Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 161, da Lei nº 6.404/1976
– Lei das Sociedades por Ações?

23.567.858

462.655

3.192.592

Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto constantes neste boletim podem ser
consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

18.877.886

8.345.219

0

