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CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ Nº 07.820.907/0001-46 

NIRE 33.3.0027764-1 

 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

A CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) vem informar aos seus acionistas 

que, em decorrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), recomenda a 

participação de seus acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser 

realizada no dia 30 de abril de 2020, às 11h00, preferencialmente à distância visando à evitar 

aglomerações e viagens neste momento. 

 

Nos termos da regulamentação em vigor, conforme informado no Edital de Convocação e na Proposta 

da Administração, ambos divulgados no dia 30 de março de 2020, o voto à distância poderá ser 

realizado pelo acionista por meio do envio de boletim de voto à distância por meio do seu respectivo 

agente de custódia, banco escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia. 

 

Dado o caráter excepcional do momento em que vivemos, a Companhia informa que flexibilizará as 

regras aplicáveis aos votos à distância enviados diretamente à Companhia. Nesse sentido, os boletins 

de voto à distância, quando enviados diretamente à Companhia, poderão ser assinados digitalmente 

(via certificado digital) pelo acionista ou seu representante legal. Tais boletins de voto à distância 

deverão ser enviados digitalmente à Companhia (ri@cr2.com.br) acompanhados dos respectivos 

documentos comprobatórios, conforme elencados na Proposta da Administração, que poderão ser 

apresentados, excepcionalmente, por meio de cópia simples, e as procurações, caso aplicável, 

também poderão ser assinadas digitalmente.  

 

O prazo para o recebimento dos documentos acima mencionados, até 7 (sete) dias antes da AGOE, 

permanece inalterado, assim como continuará válida a opção de envio de documentos originais em 

vias físicas à sede da Companhia, nos termos das instruções divulgadas quando da convocação da 

AGOE. 

 

A flexibilização das regras, conforme informado acima, tem por objetivo facilitar e garantir o direito à 

participação de todos os acionistas na referida AGOE. 

 

O departamento de relações com investidores permanecerá à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários por meio de seu endereço eletrônico (ri@cr2.com.br). 

 

Rio de Janeiro/RJ, 06 de abril de 2020. 

 

Felipe Shalders 

Diretor Presidente, Técnico e de Relações com os Investidores 
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