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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a
distância, nos termos da Instrução CVM 481/09 e alterações.
Neste caso, é imprescindível que os campos anteriores sejam preenchidos com o Nome (ou
denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro do Ministério da Fazenda,
seja pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoal física (CPF), além de um endereço eletrônico de email para eventual contato.
Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos
sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral, as seguintes instruções deverão ser
observadas:
i. Os campos deste boletim deverão estar devidamente preenchidos;
ii. Todas as páginas deverão ser rubricadas;
iii. O acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação
vigente deverá(ão) assinar o boletim na última página; e
iv. Não serão exigidos reconhecimento de firma, desde que a assinatura do documento
apresentado, coincida com a assinatura aposta no boletim.
v. Nos casos de estrangeiros, será aceito o respectivo RNE ou passaporte com a mesma
assinatura do boletim, não sendo necessário a tradução juramentada de procuração enviadas nos
idiomas Espanhol e Inglês.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
Para que este Boletim seja considerado entregue, o Boletim e demais documentos necessários
conforme mencionado abaixo, deverão ser recebidos até 7 dias antes da Assembleia, ou seja, até
20.04.2018 (inclusive), devendo o acionista que optar pelo voto à distância enviá-los adotando
uma das seguintes alternativas:
1) Envio ao Escriturador: o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento deste Boletim
ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia (Banco Itaú-Unibanco S.A.),
somente no
caso de ações que não estejam depositadas em depositário central, observados os
procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo agente escriturador.
2) Envio ao custodiante: o acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento deste Boletim
ao custodiante de suas ações, observados os procedimentos estabelecidos e os documentos
exigidos pelo respectivo custodiante.
3) Envio diretamente à Companhia: o acionista deverá enviar este Boletim ao endereço postal
indicado abaixo, acompanhado dos documentos exigidos pela Companhia, conforme detalhado
no Manual para a Assembleia.
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, alternativamente, fazêlo diretamente à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos ao
Departamento de Relações com Investidores e aos cuidados do Diretor de Relações com
Investidores.
i. Via física do presente boletim de voto devidamente preenchido, assinado e com todas as
páginas rubricadas;
ii. Cópia simples dos seguintes documentos:
a. Pessoas físicas:
• Documento válido de identidade com foto e número CPF, que contenha a assinatura idêntica a
do Boletim de Voto a Distância (“BVD”);
• No caso de procurador (constituído a menos de um ano antes da data da realização da AGO),
enviar procuração acompanhada dos requisitos contidos no item anterior.
b. Pessoas jurídicas:
• Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista;
• CNPJ; e
• Documento de identidade com foto do representante legal, que contenha a assinatura idêntica a
do Boletim de Voto a Distância (“BVD”).
c. Para fundos de investimento:
• Último regulamento consolidado do fundo com CNPJ;
• Estatuto social ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a
política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação;
e
• Documento de identidade com foto do representante legal, que contenha a assinatura idêntica a
do Boletim de Voto a Distância (“BVD”).
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Uma vez recebidos o boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia avisará ao
acionista acerca de sua aceitação ou necessidade de retificação, nos termos da Instrução CVM nº
481/09 e respectivas alterações.
Caso este boletim seja encaminhado diretamente à Companhia e não esteja adequadamente
preenchido ou não venha acompanhado dos documentos comprobatórios descritos acima, este
poderá ser desconsiderado e o acionista será informado por meio de endereço de e-mail
indicado.
Para mais esclarecimentos, acessar o Manual para participação na Assembleia, disponível nos
websites da Companhia (www.eternit.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) na rede mundial de
computadores. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Departamento de Relações com
Investidores, no telefone: (11) 3194-3881 ou por e-mail: ri@eternit.com.br.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
A/C: Departamento de Relações com Investidores
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º Andar, Pinheiros, São Paulo – SP, aos cuidados da Diretoria
de Relações com Investidores. E-mail: ri@eternit.com.br
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
Exercício do voto a distância por meio do administrador das ações escriturais:
Adicionalmente às opções anteriores, o acionista com ações no sistema escritural poderá exercer
o seu direito de voto a distância por meio do Banco Itaú, instituição que administra o sistema de
Ações Escriturais da Companhia. Neste caso, o acionista/procurador que optar por exercer o
direito de voto a distância por prestadores de serviço deverá fazê-lo por uma das opções:
• Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à distância por
intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú
Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado
digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão
descritas no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/ .
• Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/ corretora: deverão verificar os
procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
• Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição: (exemplo: parte da posição está
custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, ou ações estão
custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto para
apenas uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do
acionista.
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Rerratificar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia aprovada
em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) realizada em 19/04/2017, com o intuito de adequá-la as
condições de desembolso, fruto do processo de reorganização societária implementado pela
Companhia no exercício de 2017
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

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

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - ETERNIT S.A. de 27/04/2018
Telefone :______________________________________________________________________

