BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”), nos termos da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que reapresentou, nesta data, o Boletim de Voto à Distância
(“BVD”) e a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de
abril de 2019 (“Proposta”).
Tal reapresentação foi realizada em razão de alteração no item 6 (“Eleição do conselho de
administração por chapa única”) para a substituição do Sr. Marcos Grodetzky como indicado a
membro efetivo do Conselho de Administração pela Sra. Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves
Bellizia, indicada como membro independente do Conselho de Administração da Companhia, sendo
que o Sr. Marcos Grodetzky passou a ser indicado como suplente do Sr. Guilherme de Araújo Lins.
Em decorrência da nova composição da chapa única indicada pela Administração, também foi
alterado o item 4 do BVD.
Os documentos reapresentados se encontram disponíveis para consulta nos sites da Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e no
website de relações com investidores da Companhia (www.burgerking.com.br/ri).
Por fim, no âmbito do processo de votação à distância previsto na Instrução CVM 481/09, a
Companhia esclarece que: (a) os acionistas que já tiverem encaminhado instrução de voto podem
reapresentá-la, se assim desejarem, até 7 (sete) dias antes da data da assembleia, prazo máximo
de recebimento pela Companhia, pelos agentes de custódia e pelo agente escriturador dos boletins
de voto à distância; e (b) para evitar que eventual nova instrução possa ser considerada conflitante
com a instrução anterior, é recomendável que o acionista a encaminhe para o mesmo prestador de
serviço utilizado anteriormente.
Barueri, 5 de abril de 2019.
Clayton de Souza Malheiros
Diretor de Relações com Investidores
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