MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

de 11 de abril de 2018

1

ÍNDICE
I. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
1.1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração
1.2. Mensagem do Diretor Presidente
II. PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL
2.1. Data, Horário e Local de realização da Assembleia Geral
III. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS E PRAZOS
IV. INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DE EXAME E DISCUSSÃO NA
ASSEMBLEIA GERAL
V. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
VI. LINKS RELACIONADOS
VII. ANEXOS

3
4
5
6
7
9
10
11

2

I. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

1.1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração
Prezados Acionistas,
Convido V.Sas. a se reunirem, na sede social da Eternit S.A. (“Companhia” ou “Eternit”),
localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, no próximo dia 11 de abril de 2018, às 11h00min, em primeira convocação, em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no auditório no 6º andar, doravante denominada
"Assembleia Geral".
Para a instalação da Assembleia Geral será necessária a participação de 1/4 (um quarto) do
capital social, em primeira convocação.
No intuito de incentivar e facilitar a participação dos acionistas na Assembleia Geral da
Companhia criamos este Manual para proporcionar mais informação e transparência e garantir,
assim, a tomada de decisão de forma consciente e participativa por todos os acionistas, seja por
meio de sua presença física ou por representação.
Gostaria de relembrá-los que seu voto é muito importante para a Companhia em face do
momento atual.
Os assuntos a serem deliberados na Assembleia Geral estão descritos neste Manual e no Edital
de Convocação (vide item V deste Manual). Solicito a V.Sas. que o leiam com atenção. Estamos
à sua disposição para dirimir qualquer dúvida.
Atenciosamente,
Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração

3

1.2. Mensagem do Diretor Presidente
Prezado Acionista,
O presente Manual pretende prestar esclarecimentos e orientações de voto a V.Sas. acerca das
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”).
V.Sas. poderão encontrar neste Manual, dentre outras informações:





A data, horário e local da realização da Assembleia Geral;
Prazos e procedimentos prévios à realização da Assembleia Geral;
As matérias e demais documentos a serem deliberadas na Assembleia Geral;
Cópia do Edital de Convocação; e

Este Manual foi elaborado para que possamos esclarecer amplamente as matérias a serem
votadas, bem como aprimorar nossa comunicação com os nossos acionistas.
Espero que este Manual lhes seja útil para o esclarecimento de eventuais dúvidas a respeito da
Assembleia Geral. Estaremos à sua disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Grato por sua atenção,
Luís Augusto Barcelos Barbosa
Diretor Presidente
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II. PARTICIPAÇÃO NAS ASSEMBLEIAS GERAIS

2.1. Data, Horário e Local de realização das Assembleias Gerais
Data: 11 de abril de 2018.
Horário: às 11h00min.
Local: Sede social da Companhia, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, auditório - 6º
Andar, Pinheiros, São Paulo – SP.
Como chegar: A Rua Dr. Fernandes Coelho é uma travessa da Rua dos Pinheiros. Mais
informações vide mapa abaixo.
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III. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS E PRAZOS
Apenas as pessoas que comprovarem sua qualidade de acionistas - ou de representantes de
acionistas, na forma da legislação aplicável - poderão comparecer e participar presencialmente
da Assembleia Geral, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
Para comprovar a qualidade de acionistas (ou representantes de acionistas) e participar, V.Sas.
deverão apresentar, na sede social da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência à data designada para a realização da Assembleia Geral, os seguintes
documentos:
(i)

documento hábil à comprovação de identidade do acionista ou do seu representante: a
Companhia aceitará a Carteira de Identidade Registro Geral (RG), o Registro Nacional
de Estrangeiro (RNE), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte, e
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas, desde que contenham foto de
seu titular;

(ii)

extrato atualizado de conta depósito de ações escriturais fornecido pela instituição
financeira depositária; e

(iii)

documentos comprobatórios de representação:
1. Pessoa Física Estrangeira


Em caso de o Representante Legal ser Pessoa Jurídica: Procuração do
acionista/cotista outorgando poderes ao Representante Legal Pessoa Jurídica,
nos idiomas português, inglês ou espanhol, os documentos exigidos ao
Representante Legal Pessoa Jurídica indicados abaixo em Pessoa Jurídica
Nacional/Fundo de Investimento Nacional e Termo de Responsabilidade
devidamente assinado, com firma reconhecida.
Em caso de o representante legal ser Pessoa Física: Procuração do
acionista/cotista outorgando poderes ao Representante Legal Pessoa Física, nos
idiomas português, inglês ou espanhol, RG/RNE e CPF do Representante Legal
da Pessoa Física e Termo de Responsabilidade devidamente assinado, com
firma reconhecida.



2. Pessoa Jurídica Nacional





Estatuto/Contrato Social vigente da Pessoa Jurídica arquivado na Junta
Comercial ou Cartório competente e cartão do CNPJ;
Ato de Eleição ou Procuração do acionista outorgando poderes ao
Representante Legal Pessoa Física;
RG/RNE e CPF do Representante Legal Pessoa Física; e
Termo de Responsabilidade devidamente assinado, com firma reconhecida.

3. Fundo de Investimento com Representante Legal Pessoa Jurídica (Administrador ou
Gestor)




Regulamento vigente registrado em Cartório competente e cartão do CNPJ;
Estatuto Social/Contrato Social do Administrador ou Gestor, vigente e
registrado na Junta Comercial;
Ato de Eleição ou Procuração do Administrador ou Gestor outorgando poderes
ao Representante Legal Pessoa Física;
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RG/RNE e CPF do Representante Legal Pessoa Física; e
Termo de Responsabilidade devidamente assinado, com firma reconhecida.

4. Pessoa Jurídica Estrangeira




Em caso de o Representante Legal ser Pessoa Jurídica: Procuração do
acionista/cotista outorgando poderes ao Representante Legal Pessoa Jurídica,
nos idiomas português, inglês ou espanhol, os documentos exigidos ao
Representante Legal Pessoa Jurídica indicados acima em Pessoa Jurídica
Nacional/Fundo de Investimento Nacional e Termo de Responsabilidade
devidamente assinado, com firma reconhecida.
Em caso de o representante legal ser Pessoa Física: Procuração do
acionista/cotista outorgando poderes ao Representante Legal Pessoa Física,
nos idiomas português, inglês ou espanhol, RG/RNE e CPF do Representante
Legal da Pessoa Física e Termo de Responsabilidade devidamente assinado,
com firma reconhecida.

Não obstante o disposto acima, os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral munidos
dos documentos respectivos até o momento da abertura dos trabalhos, poderão participar e
votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente.
Os originais ou cópias autenticadas dos documentos acima indicados deverão ser entregues na
sede social da Companhia, até o início da Assembleia Geral Extraordinária. Caso V.Sas. prefiram
indicar um representante legal para voto por procuração, os documentos que demonstrem a
representação também deverão ser entregues na sede social da Companhia naquela data.
Qualquer dúvida relacionada aos Procedimentos Prévios e Prazos descritos neste item III, favor
contatar:
At.: Dra. Vera Ferraz
E-mail: vera.ferraz@eternit.com.br
Endereço: Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º Andar – CEP: 05423-040
Telefone: (11) 3817-1710, falar com Vera
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IV. INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DE EXAME E DISCUSSÃO NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Todos os documentos obrigatórios, bem como adicionais, necessários para respaldar o
entendimento e a tomada das decisões que serão objeto de deliberação na Assembleia Geral
Extraordinária
(“Assembleia
Geral”)
estão
disponíveis
no
site
da
Companhia
(www.eternit.com.br/ri), bem como no sistema eletrônico na página da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") na rede mundial de computadores.
A Companhia recomenda aos seus acionistas que examinem detalhadamente todos os
documentos colocados à disposição pela administração da Companhia, a fim de deliberarem
acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, as quais serão a seguir destacadas e
comentadas:
1. Deliberar sobre a ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia e de suas
controladas, promovido, em medida de urgência, nos termos do § único do Art. 122 da Lei
nº 6.404/76 (“LSA”), na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em 19/03/2018,
conforme divulgação, pela Companhia, na página da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), na rede mundial de computadores (“internet”).
2. Autorizar a administração da companhia a praticar todos os atos necessários à formalização
das deliberações aprovadas nesta Assembleia.
Diante do pedido de recuperação judicial, a Administração precisará adotar atos necessários para
dar cumprimento as determinações Judiciais, tais como.


Recomendação da Companhia aos seus acionistas:

A Companhia recomenda aos seus acionistas que examinem detalhadamente todos os
documentos colocados à disposição pela Administração da Companhia, a fim de deliberarem
acerca das contas dos administradores.
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V. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ETERNIT S.A.
CNPJ/MF: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas da ETERNIT S.A. (“Companhia”) a se reunirem, na sede
social desta, localizada na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo – SP,
no dia 11 de abril de 2018, às 11h00min em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia
Geral”), a ser realizada no auditório no 6º andar, para deliberação das seguintes matérias que
compõem a ordem do dia:
1. Deliberar sobre a ratificação do pedido de recuperação judicial da Companhia e de suas
controladas, promovido, em medida de urgência, nos termos do § único do Art. 122 da Lei
nº 6.404/76 (“LSA”), na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em 19/03/2018,
conforme divulgação, pela Companhia, na página da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), na rede mundial de computadores (“internet”).
2. Autorizar a administração da companhia a praticar todos os atos necessários à formalização
das deliberações aprovadas nesta Assembleia.
Permanece à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na internet
(www.eternit.com.br/ri, www.cvm.gov.br e www.bmfbovespa.com.br) a documentação
pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, mas
sem limitação, (i) Proposta da Administração; e (ii) Manual para Participação de Acionistas na
Assembleia Geral Extraordinária em referência.
Legitimação e Representação
Poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, os acionistas titulares de
ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que
referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária
responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no Artigo 126,
da Lei de Sociedades Anônimas.
O acionista poderá comprovar a sua posição acionária, mediante a apresentação do extrato
atualizado da conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, nos 03 (três) dias que
antecederem a Assembleia ou, caso não apresente esta documentação, a posição acionária
poderá ser verificada pela Companhia, em sua base de acionistas, no momento da realização da
Assembleia.
Os acionistas que se fizerem representar por procurador, poderão apresentar a via original do
instrumento de procuração, na sede da Companhia, nas 48 horas que antecederem a
Assembleia, caso não tenham atendido a esta recomendação, poderão participar do ato desde
que se apresentem munidos desta documentação no momento da realização da Assembleia.
São Paulo, 23 de março de 2018.
Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração
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VI. LINKS RELACIONADOS
http://www.eternit.com.br/ri website de Relações com Investidores da Eternit
http://www.cvm.gov.br Legislação aplicável às Sociedades por Ações e Informações sobre a
Companhia
http://www.bmfbovespa.com.br Regulamento de listagem do Novo Mercado
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VII. ANEXOS
Recuperação Judicial
O pedido de Recuperação Judicial tem o intuito de atender ao melhor interesse de todas as
sociedades que integram o Grupo Eternit, em especial: (i) preservar a continuidade das
atividades do Grupo Eternit e sua função social, com o cumprimento dos compromissos
assumidos com seus clientes; (ii) preservar, de forma organizada e responsável, os interesses
e direitos de seus fornecedores, credores e acionistas; e (iii) proteger o caixa da Companhia e
das sociedades do seu grupo objetivando mitigar riscos operacionais.
No ano passado, o Grupo Eternit promoveu mudanças relevantes em sua gestão de negócios e
no quadro de lideranças, com impacto positivo nos resultados financeiros. Apesar da melhora da
performance e do histórico positivo em seus 78 anos de atuação no Brasil e de todos os esforços
empenhados para crescer de maneira sustentável, cumprindo sempre com seus compromissos
financeiros, fatores alheios ao controle da Companhia, como (i) a persistente deterioração dos
fundamentos da economia, afetando drasticamente os setores de construção civil e louças
sanitárias – justamente os mercados atendidos pelo Grupo Eternit, (ii) as discussões legais
acerca da extração, industrialização, utilização, comercialização, transporte e exportação do
amianto, que vêm impactando as operações do Grupo Eternit e limitando o acesso da Companhia
à concessão de novas linhas de crédito; e (iii) a queda na demanda e nos preços do amianto,
nos mercados nacional e internacional, reduzindo a rentabilidade, levaram a Companhia a buscar
o socorro do Poder Judiciário via Recuperação Judicial, na forma da Lei 11.101/2005.
A medida foi uma maneira de se antecipar a uma eventual situação em que obrigações não
poderiam ser cumpridas, inviabilizando a sua operação. O Grupo Eternit informa que dará
prosseguimento a todas as suas atividades de forma organizada e com prazos e procedimentos
pré-definidos, com a coordenação de todos os envolvidos no processo de reestruturação. As
ações visam a proteger o caixa da empresa, preservar seus colaboradores e garantir as mesmas
condições comerciais com seus clientes e fornecedores.
A companhia objetiva manter, assim, a sua capacidade de cumprimento dos compromissos e
obrigações assumidos perante credores, clientes, fornecedores, parceiros, acionistas e
colaboradores, dando continuidade às suas atividades comerciais e de produção nas unidades
industriais em todo o país, com impacto mínimo no dia a dia operacional.
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