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Nome do Acionista

CNPJ ou CPF do acionista

E-mail

Orientações de preenchimento
O presente Boletim de Voto a Distância deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o
seu direito de voto a distância na Assembleia Geral Extraordinária da Cristal Pigmentos do Brasil
S/A a ser realizada no dia 26/04/2018 às 15hrs, nos termos da Instrução CVM nº 481/09.

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 Fazenda,
seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para
eventual contato.

Orienta-se, ainda, que, para um melhor entendimento do presente Boletim de Voto, o acionista
esteja de posse da Proposta da Administração, divulgada no dia 26/03/2018 e disponível através
de nosso website: https://www.cristal-ri.com.br/

Além disso, para que este Boletim seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam
contabilizados no quórum da Assembleia Geral:

(i)	Todos os campos deverão estar devidamente preenchidos, de acordo com a classe de ações
do acionista.
(ii)	Todas as páginas deverão ser rubricadas; e
(iii)	A última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is),
conforme o caso e nos termos da legislação vigente.

Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância, poderá, alternativamente, fazê-
lo diretamente à Companhia, através do endereço de e-mail sfoliveira@cristal.com ou fisicamente
para Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia, devendo,
para tanto, encaminhar as devidas cópias digitalizadas dos seguintes documentos abaixo para os
cuidados da Diretoria de Relações com Investidores :

(i) O presente Boletim, devidamente preenchido, assinado e com todas as páginas rubricadas. (ii)
cópia autenticada dos seguintes documentos:

(a) para pessoas físicas: - documento válido de identidade com foto e número do CPF; - no caso
de procurador (constituído a menos de um ano da data da AGO), enviar procuração; - no caso de
procurador (constituído a mais de um ano da data da AGO), enviar procuração com firma
reconhecida e a identidade do procurador.

(b) para pessoas jurídicas: - último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal dos acionistas; - CNPJ; e -
documento de identidade com foto do representante legal.

(c) para fundos de investimento: - último regulamento consolidado do fundo com CNPJ; - estatuto
ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e documento societário que comprovem os poderes de representação; e - documento de
identidade com foto do representante legal.

Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a Cristal Pigmentos do
Brasil S/A avisará ao acionista acerca de sua aceitação ou necessidade de retificação, nos
termos da Instrução CVM nº 481/09.

O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia em até
07 (sete dias) antes da data da Assembleia Geral.

Eventuais boletins recepcionados pela Companhia após essa data serão desconsiderados.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia ou
sfoliveira@cristal.com

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
Central de Atendimento a Acionistas Itaú
Telefone: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
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0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

Deliberação Simples
1.  Aprovar proposta de alterações estatutárias no quais os documentos pertinentes às matérias a
serem debatidas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à disposição dos acionistas, a
partir desta data na sede da Companhia, no endereço eletrônico da Companhia em www.cristal-
al.com.br da Comissão de Valores Mobiliários – CVM em www.cvm.gov.br e da BM&FBOVESPA
– Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.com.br.

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________

Data :__________________________________________________________________________

Assinatura :____________________________________________________________________

Nome do Acionista :_____________________________________________________________

Telefone :______________________________________________________________________


