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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - METALURGICA GERDAU S.A. de 24/07/2020
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O acionista ou, se for o caso, seu representante legal ou procurador constituído que optar por
exercer o seu direito de voto a distância, nos termos dos artigos 21-A e seguintes da Instrução
CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), conforme alterada, deverá preencher o
presente Boletim de Voto a Distância (“BVD”) que somente será considerado válido e os votos
aqui proferidos contabilizados no quórum da Assembleia Geral, a ser realizada de modo
exclusivamente digital, se observadas as seguintes instruções:
(i)todos os campos deverão estar devidamente preenchidos;
(ii)todas as suas páginas deverão estar rubricadas; e
(iii)a última página deverá ser assinada pelo acionista, seu(s) representante(s) legal(ais) ou
procurador constituído, conforme o caso, nos termos da legislação vigente.
É imprescindível que os itens sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo
do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja CNPJ ou CPF, conforme o
caso, além de um endereço de e-mail para eventual contato.
A Companhia não exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos
emitidos e assinados no território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento, tradução
juramentada e registro no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles documentos
provenientes do exterior e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as demais línguas a
tradução juramentada continuará sendo exigida).
Caso o acionista, após o envio do BVD, opte por comparecer, pessoalmente ou por seu
representante legal ou procurador, conforme o caso, à Assembleia Geral por meio da plataforma
eletrônica Microsoft Teams e votar na mesma, observando a forma e o prazo descritos no item
“Esclarecimentos para Participação na Assembleia Geral” divulgado pela Companhia juntamente
com a Proposta da Administração, todas as instruções de voto recebidas previamente por meio
do BVD para tal acionista, identificado por meio do número de sua inscrição no CPF ou CNPJ,
serão desconsideradas.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista ou, se for o caso, seu representante legal ou procurador constituído que optar por
exercer seu voto por meio do BVD, deverá fazê-lo até o dia 17 de julho de 2020 (inclusive) por
meio de uma das seguintes opções: (i) transmissão da sua orientação de voto por meio do
sistema do escriturador e/ou do custodiante das ações da Companhia; ou (ii) envio por meio do
endereço eletrônico inform@gerdau.com diretamente à Companhia.
O acionista poderá optar por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de seu
respectivo agente de custódia ou pela instituição escrituradora das ações da Companhia. Para
tanto, o acionista deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras
determinadas pelo custodiante e pela instituição escrituradora. Os acionistas deverão entrar em
contato com os seus respectivos agentes de custódia e instituição escrituradora para verificar os
procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via BVD, bem como
os documentos e informações exigidos para tanto. Nos termos da ICVM 481, o acionista deverá
transmitir as instruções de preenchimento do BVD para seus agentes de custódia ou instituição
escrituradora em até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia Geral, ou seja, até
o dia 17 de julho de 2020 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de
custódia ou pela instituição escrituradora.
Informações adicionais constam dos “Esclarecimentos para Participação na Assembleia Geral”
divulgado juntamente com a “Proposta da Administração” e à disposição dos acionistas nos
websites da Companhia (ri.gerdau.com), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br).
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Endereço eletrônico:
inform@gerdau.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
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar
São Paulo, SP
CEP 04538-132

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - METALURGICA GERDAU S.A. de 24/07/2020
CEP 04538-132
Telefone
Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas)
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. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar a redação do Art. 5º,
caput, de modo a refletir os aumentos do capital social deliberados nas Reuniões do Conselho de
Administração realizadas em 04/04/2019, 03/05/2019, 03/06/2019, 04/07/2019, 31/07/2019 e
23/08/2019, em razão de conversões voluntárias de debêntures realizadas nos termos da
Cláusula 6.6.2 do Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão Privada de Debêntures
Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie Quirografária, em série única, para
Colocação Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

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

