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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - FERTILIZANTES HERINGER S.A. de 30/04/2019
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente Boletim de Voto Boletim à Distância (“Boletim de Voto de Voto”) deve ser preenchido
caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância na Assembleia Geral Ordinária
da Fertilizantes Heringer S.A. - em Recuperação Judicial, convocada para o dia 30 de abril de
2019, às 10:00 horas (“AGO”) na sede social da Companhia, na Rua Idalino Carvalho, s/n - Bairro
Parque Industrial, CEP:29.136-900, na cidade de Viana, no Estado do Espírito Santo, nos termos
da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”).
Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou
denominação social) completo do acionistas e o número do CNPJ (pessoa jurídica) ou de CPF
(pessoa física), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
Além disso, para que este Boletim de Voto de voto seja considerado válido, o acionista seja
considerado presente e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da AGO:
-todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;
-todas as suas páginas deverão estar rubricadas;
-ao final, o acionistas ou seus representantes legais, conforme o caso e nos termos da legislação
vigente, deverá assinar o Boletim de Voto; e
-as assinaturas apostas no Boletim de Voto deverão ter firmas reconhecidas e deverão ser
notarizadas, consularizadas ou apostiladas, conforme o caso.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O Boletim de Voto de voto deverá ser recebido no prazo de até 7 (sete) dias antes da data da
AGO, por meio de uma das opções abaixo descritas:
(i)o Agente Escriturador das ações de emissão da Companhia [(Itaú Corretora de Valores S.A.)]
(ii)o Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua
titularidade, desde que ele ofereça tal serviço; ou
(iii)à Companhia, diretamente.
O Agente Escriturador criou o site Assembleia Digital, uma solução segura onde é possível
realizar o voto a distância. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e o passo a passo para emissão do certificado
digital estão descritas no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. As
instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital.
Os agentes de custódia podem, mas não são obrigados, receber os Boletins de Voto dos
acionistas da Companhia. Recomenda-se aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo
Agente de Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos.
A Companhia receberá o Boletim de Voto preenchido e assinado na sede da Companhia, situada
na Av. Irene Karcher, N 620, Bairro Betel, CEP 13.148-906, Paulínia, SP, aos cuidados do
Departamento Jurídico da Companhia, ou alternativamente por correio eletrônico
(juridico@heringer.com.br / ri@heringer.com.br), devendo os originais, neste último caso, serem
encaminhados à Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia Geral ora
convocada.
A Companhia exigirá a tradução juramentada de documentos que tenham sido originalmente
lavrados língua em estrangeira. Serão aceitos os documentos de identidade com foto: RG, RNE,
CNH, Passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas. Recebido o
Boletim de Voto e a documentação exigida, a Companhia cientificará o acionista, manifestando
sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM 481.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Fertilizantes Heringer S.A. - em Recuperação Judicial - Departamento Jurídico da Companhia. Email: juridico@heringer.com.br / ri@heringer.com.br
Endereço: Av. Irene Karcher, N 620, Bairro Betel, CEP 13.148-906, Paulínia, SP
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
Itaú Corretora de Valores S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 10º andar - São Paulo - SP - CEP:04538-132
Telefone: +55 (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
Telefone: +55 (11) 0800-720-9285 (demais localidades)
E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
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E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios da
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. A definição do número de membros do Conselho de Administração da Companhia nos termos
do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia;
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 6
4. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Dalton Dias Heringer
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Dalton Carlos Heringer
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Roberto Rodrigues
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Victor Paulo Silva Miranda
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Silvio Claudio Peixoto de Camargo
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Yasmina Triki
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
6. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
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Deliberação Simples
7. o acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado em branco as
deliberações 4 e 6 e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3
meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral
Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas
minoritários detentores de ações com direito a voto:
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do
art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
8. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
9. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Pedro Gilberto de Souza Gomes / Fabiano Werdan Fagundes
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Alfredo Gonçalvez Martins / Carlos Francisco de Almeida Gastalho
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Manuel Jeremias Leite Caldas / Eduardo Azevedo Valle
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Questão Simples
10. O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado em branco as
deliberações 9 e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral
Requisição de eleição em separado de membro do conselho fiscal por acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto:
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
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Deliberação Simples
11. A fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia, no valor de até R$ 6.000.000,00, conforme
Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

