BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - LOCALIZA RENT A CAR S.A. de 12/07/2017
1. Nome do acionista
2. CNPJ ou CPF do acionista
3. Endereço de e-mail para envio ao acionista da confirmação do recebimento do boletim pela Companhia
4. Orientações de preenchimento
a) O boletim de voto a distância deve ser preenchido pelo acionista que optar por exercer o seu direito de voto a
distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09;
b) O acionista deverá imprimir e preencher manualmente, com letra de forma legível, todos os campos acima e
abaixo deste boletim de voto;
c) Todas as páginas do boletim deverão ser rubricadas;
d) Ao final, o acionista ou seu representante legal, conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá
assinar o boletim;
e) Solicitamos o reconhecimento das firmas em cartório apostas no boletim e, quanto àqueles preenchidos no
exterior, deverão ter reconhecimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público devidamente habilitado
para este fim, legalizados em consulado brasileiro ou apostilados, traduzidas para o Português por tradutor
juramentado e registrados no Registro de Títulos e Documentos.
f) Cumpridos esses requisitos, este boletim será considerado válido e os votos aqui proferidos serão contabilizados
no quórum da Assembleia.
5. Orientações para envio do boletim
a) Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, alternativamente, fazê-lo
diretamente à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Avenida Bernardo
Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP: 30.150-900, aos cuidados da
Diretoria de Relações com Investidores:
(i) via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado; e
(ii) cópia autenticada dos documentos de identificação: Pessoas Jurídicas - cópia autenticada do contrato /
estatuto social, comprovante de eleição dos administradores, cópia autenticada dos documentos de identidade
dos representantes, documento que comprove poderes de representação; e Pessoas Físicas - cópia autenticada
do documento de identidade com foto. Para documentos produzidos no exterior é necessária a respectiva
tradução consularizada e juramentada ou apostilada.
O acionista pode também, se preferir, enviar as vias digitalizadas dos documentos anteriores para o endereço
eletrônico assembleia@localiza.com, sendo que, nesse caso, também será necessário o envio da via original do
boletim de voto e da cópia autenticada dos demais documentos requeridos, até o dia 6 de julho de 2017, para a
Avenida Bernardo Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP: 30.150900.
Uma vez recebidos os documentos referidos nos itens (i) e (ii) anteriores, a Companhia avisará ao acionista
acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos da Instrução CVM nº 481/09.
Caso o boletim de voto não esteja integralmente preenchido ou não venha acompanhado dos documentos
comprobatórios descritos no item (ii) acima, este será desconsiderado e tal informação será enviada ao acionista
por meio do endereço eletrônico indicado no item 3 do boletim de voto.
b) Envio do boletim por prestadores de serviços / agentes de custódia
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços
deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas as regras por
estes determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à Central Depositária da B3.
Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia e verificar os
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os
documentos e informações por eles exigidos para tal.
O boletim e os demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na Companhia em até 4 dias úteis
antes da data da Assembleia, ou seja, até 6 de julho de 2017 (inclusive). Eventuais boletins de voto
recepcionados pela Companhia após essa data serão desconsiderados.

6. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o
documento diretamente à Companhia
Endereço postal:
Diretoria de Relações com Investidores - Aos cuidados de Edmar Paiva
Avenida Bernardo Vasconcelos, nº 377, Bairro Cachoeirinha
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
CEP: 30.150-900
Endereço eletrônico:
assembleia@localiza.com
7. Deliberações
A íntegra das deliberações propostas pela Administração da Companhia encontra-se no Manual da Assembleia
disponibilizado na sede social da Companhia e nos websites: www.bmfbovespa.com.br; www.cvm.gov.br; e
www.localiza.com/ri.
I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Aprovar a proposta de criação de 3 (três) novos planos de incentivo de longo prazo para os administradores e
colaboradores da Companhia, considerando o término do plano anterior em 2016
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
2. Aprovar a alteração do endereço da sede social da Companhia
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
3. Aprovar a proposta de consolidação das alterações do item 2 no Estatuto Social da Companhia
A favor ( )
Contra ( )
Abstenção ( )
II - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO
1. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral Extraordinária, as instruções de voto constantes
nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?
Sim ( )
Não ( )

[Cidade e data]
______________________________________________________________
Nome do Acionista

