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I. CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
ETERNIT S.A.
CNPJ/MF: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
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 27 de abril de 2018, às 9h00min em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
(“AGEO”), a serem realizadas no auditório no 6º andar, para deliberação das seguintes
matérias que compõem a ordem do dia:
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Reratificar 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.
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Fixar o número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da
Companhia;
2. Eleição dos membros que comporão o Conselho de Administração;
3. Eleger o Presidente do Conselho de Administração dentre os eleitos no item anterior;
4. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal;
5. Caso instalado, fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal;
6. Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal; e
7. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e, caso instalados
os respectivos órgãos, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao
exercício social de 2018.
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 nas Assembleias Gerais, incluindo, mas sem
limitação, (i) Proposta da Administração; e (ii) Manual para Participação de Acionistas na
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária em referência.
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O percentual mínimo de participação no capital votante para adoção do processo de voto
múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento),
nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e no artigo 3º da Instrução CVM nº
165/91.
Legitimação e Representação
Poderão participar da AGEO, ora convocadas, os acionistas titulares de ações emitidas pela
Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, ou via boletim de voto a
distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na
Proposta da Administração e, 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.
A posição acionária poderá ser comprovada mediante a apresentação do extrato atualizado da
conta de depósito das ações, emitido pelo custodiante, nos 03 (três) dias que antecederem a
AGEO ou, caso o acionista não apresente esta documentação, a posição acionária poderá ser
verificada pela Companhia, em sua base de acionistas, no momento da realização das
Assembleias em referência.
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 AGEO,
caso não tenham atendido a esta recomendação, poderão participar do ato desde que se
apresentem munidos desta documentação no momento da realização das Assembleias.
Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto a distância poderão: (i) preencher o
Boletim de Voto e enviá-lo diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de voto
ao Escriturador; ou (iii) transmitir as instruções de voto ao Custodiante.
São Paulo, 27 de março de 2018.
Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração
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II. INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS OBJETO DE EXAME E DISCUSSÃO NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Nos termos do Artigo 132 da Lei 6.404/76 ("LSA") e do artigo 10 do Estatuto Social da
Companhia, a Eternit deve promover a realização de uma Assembleia Geral Ordinária de
acionistas uma vez por ano, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício
social. Da mesma forma, todas as matérias que devam ser apreciadas pelos acionistas e que
não compõem assuntos da Assembleia Geral Ordinária, são tratados em Assembleia Geral
Extraordinária, nos termos do Artigo 131 da LSA.
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 e Ordinária (“Assembleias Gerais”) 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:
Matérias em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Reratificar a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia aprovada
em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) realizada em 19/04/2017, com o intuito de adequála as condições de desembolso, fruto do processo de reorganização societária implementado
pela Companhia no exercício de 2017.
Com o objetivo de melhorar a rentabilidade das unidades de negócios, a Companhia iniciou em
2017 um plano geral de reestruturação de suas operações, que se iniciou com a reestruturação
societária (ainda em processo de finalização), passando por ajustes em seu quadro de
executivos, afim de posicionar a Companhia nos padrões atuais de governança e políticas de
remuneração. Esse processo de adequação dos quadros da Diretoria Executiva acarretou um
aumento, não recorrente, nas despesas com as verbas de indenização dos executivos que se
desligaram, ultrapassando o valor fixado pela Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) de
19/04/2017, que aprovou a importância global de remuneração dos administradores em R$
10.488.000,00 (dez milhões e quatrocentos e oitenta e oito mil reais) sendo (i) até R$
1.766.000,00 (um milhão e setecentos e sessenta e seis mil reais) para o Conselho de
Administração, (ii) até R$ 8.471.000,00 (oito milhões e quatrocentos e setenta e um
mil reais) para a Diretoria, já estando inclusos os encargos sociais incidentes, (iii) até R$
251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais) para o Conselho Fiscal, correspondente
à remuneração fixa global mínima prevista no art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76.
Em face desta reestruturação, o montante destinado à Diretoria foi superado em
3.486.000,00 (três milhões e quatrocentos e oitenta e seis mil reais), passado dos
8.471.000,00 (oito milhões e quatrocentos e setenta e um mil reais) para
11.957.000,00 (onze milhões e novecentos e cinquenta e sete mil reais), necessitando
retificado e ratificado nesta Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).

R$
R$
R$
ser
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Matérias em Assembleia Geral Ordinária:
1. Fixar o número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da
Companhia;
2. Eleição dos membros que comporão o Conselho de Administração;
3. Eleger o Presidente do Conselho de Administração dentre os eleitos no item anterior;
4. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal;
5. Caso instalado, fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal;
6. Eleger os membros efetivos e suplentes que comporão o Conselho Fiscal; e
7. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e, caso instalados
os respectivos órgãos, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao
exercício social de 2018.
A Eternit comunica que as matérias acerca das contas dos administradores e das
demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, assim como os documentos referentes as demonstrações
financeiras nos termos da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 481, não constam desta
Assembleia Geral Ordinária, devido ao evento subsequente relacionado ao pedido de
Recuperação Judicial, objeto de fato relevante divulgado ao mercado em 19/03/2018. A
Companhia informa que oportunamente convocará uma Assembleia Geral Extraordinária
específica para estes assuntos.
Pedido Público de Procuração
A Companhia informa que não adotará o pedido público de procuração.
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III. ANEXOS
ANEXO 1
Informações dos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência
12.5. Em relação a cada um dos candidatos aos cargos de membro do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia, indicar em forma de tabela:
As informações sobre (i) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos; (ii) indicação de todos os cargos
de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor; e (iii) descrição de qualquer dos
seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos (a) qualquer condenação criminal, (b) qualquer
condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas, e (c) qualquer condenação transitada em julgado,
na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou
comercial qualquer; serão dispostas abaixo da tabela.
A Companhia informa que foi analisada a aderência dos candidatos ao cargo de membro do Conselho de Administração e
aos cargos membros do Conselho Fiscal, aos requisitos mínimos estabelecidos em seu Estatuto Social.
O Presidente do Conselho de Administração será eleito dentre os sete membros eleitos para o Conselho de Administração.
A Administração da Eternit indica o Sr. Marcelo Gasparino da Silva.
a) Conselho de Administração

Nome

Data de
Nasciment
o

Euchério
Lerner
Rodrigues

22/01/1963

Profissão

CPF

Adm. de
empresas

773.156.267-00

François
Moreau

11/06/1958

Adm. de
empresas

Louise Barsi

07/09/1994

Analista de
Investiment
o

343.307.008-32

Marcelo
Gasparino
da Silva

13/02/1971

Advogado

807.383.469-34

955.822.748-04

Cargo
Eletivo a
ser
Ocupado
Membro do
Conselho de
Administraç
ão
Membro do
Conselho de
Administraç
ão
Membro do
Conselho de
Administraç
ão
Membro do
Conselho de
Administraç

Data de
Eleição
27/04/20
18

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros Cargos
ou Funções
exercidos

Eleito pelo
Controlador

Membro
independente

Número de
mandatos
consecutivos

-1

Até AGO
2020

-

Não2

Sim3

0

-1

Até AGO
2020

Membro do
Comitê
Financeiro,
Administrativo,
Auditoria e
Compliance

Não2

Sim3

1

-1

Até AGO
2020

Comitê
Estratégico

Não2

Sim3

1

Até AGO
2020

-

Não2

Sim3

3

27/04/20
18

27/04/20
18
27/04/20
18
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Nome

Data de
Nasciment
o

Profissão

CPF

Cargo
Eletivo a
ser
Ocupado
ão

Marcelo
Munhoz
Auricchio

01/09/1970

Industrial

064.279.098-19

Membro do
Conselho de
Administraç
ão

Olivier Colas

22/07/1961

Economista

144.236.168-90

Membro do
Conselho de
Administraç
ão

096.952.607-56

Membro do
Conselho de
Administraç
ão

Raphael
Manhães
Martins
1
2
3

i.

ii.

10/04/1970

Advogado

Data de
Eleição

Data da
Posse

27/04/20
18

Prazo do
Mandato

Até AGO
2020
-1

27/04/20
18
27/04/20
18

-1

-

1

Até AGO
2020
Até AGO
2020

Outros Cargos
ou Funções
exercidos

Eleito pelo
Controlador

Membro
independente

Número de
mandatos
consecutivos

Membro do
Comitê
Financeiro,
Administrativo,
Auditoria e
Compliance

Não2

Sim3

6

-

Não2

Sim3

0

Comitê Jurídico e
de
Acompanhament
o da Defesa da
Atividade

Não2

Sim3

2

A posse ainda não ocorreu.
A Companhia não possui controlador.
O conceito de membro independente adotado pela Eternit é o expresso no regulamento do Novo Mercado da B3.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• nome e setor de atividade da empresa
• cargo
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) é controlada por acionista do emissor que
detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores
mobiliários do emissor
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor

Membro do Conselho de Administração
Euchério Lerner Rodrigues, Brasileiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro.
É formado em administração de empresas, com mestrado em Administração (finanças) pelo PPGA/UFRGS e doutorado em
Administração (finanças) pela COPPEAD/UFRJ. É consultor registrado na Comissão de Valores Mobiliários, sócio principal
da Metrika Consultoria e Pesquisa Ltda., perito assistente técnico nas áreas de economia, finanças e mercado de capitais e
professor de Finanças Internacionais, Mercados Derivativos, Mercados de Capitais e Finanças Corporativas na FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS. Nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
François Moreau, Brasileiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro. É formado
em administração de empresas, com pós-graduações em Administração Avançada (City of London Polytechnic), Estratégia
(Stanford University) e MBA pelo PDG/SDE. LL.M. em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBMEC Rio de Janeiro.
É Diretor da Estratégia & Valor Consultores Associados, empresa de consultoria em gestão de investimentos e
desenvolvimento de negócios de energia e infraestrutura. Trabalhou no grupo BG - British Gas, foi Diretor da Comgás, foi
Gerente de Relações Governamentais no grupo Shell, membro do Conselho de Administração da TPI - Triunfo
8
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Participações e Investimentos S/A. Atualmente é membro do Conselho Fiscal da CTG Brasil (antiga) Rio Paranapanema
Energia e Membro do Conselho de Administração da Companhia. Além da Companhia, nenhuma das sociedades citadas faz
parte do Grupo Eternit.
Louise Barsi, Brasileira, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo. Foi Conselheira Fiscal da Unipar
Carbocloro entre abril de 2016 a outubro de 2017 (setor de Cloro, Soda e Derivados), Estagiária de Research da Elite
CCVM (Corretora de Valores Mobiliários) e Estagiária da Ordem dos Economistas do Brasil (Entidade de classe).
Atualmente é Analista de Investimentos - Elite CCVM (Corretora de Valores Mobiliários) e membro do Conselho de
Administração da Eternit desde dezembro de 2017. Além da Companhia, nenhuma das sociedades citadas faz parte do
Grupo Eternit.
Marcelo Gasparino da Silva, Brasileiro, advogado, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis. Presidente de
Conselho de Administração e membro de conselhos de Administração e Fiscal, coordenador e membro de comitês de
finanças, auditoria, riscos, jurídico, compliance e partes relacionadas em companhias abertas. Advogado Especialista em
Administração Tributária Empresarial pela ESAG e MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças (cursando). É Presidente do
Conselho de Administração da ETERNIT (2017-2018), Conselheiro de Administração da ELETROPAULO (2016-2018),
CEMIG (2016-2018) e KEPLER WEBER (2017-2019), e membro suplente do Conselho Fiscal da PETROBRAS (2017-2018).
Foi Presidente do Conselho de Administração da Usiminas (2015-2016) e membro dos conselhos de Administração da
Bradespar (2015-2016), Battistella (2016-2017), Celesc (2011-2014), Eletrobras (2012-2014 e 2016), Tecnisa (20122014) e Vale (2016-2017), além da própria Usiminas (2012-2016). Foi Conselheiro Fiscal da Bradespar (2014-2015), AES
Eletropaulo (2012-2013), AES Tietê (2013-2014), e da Eletrobras (2014-2015). É Presidente do Comitê de Partes
Relacionadas e membro do Comitê de Auditoria da Eletropaulo (2017-2018), e membro do Comitê de Finanças, Auditoria e
Riscos da CEMIG (2017-2018). Foi Presidente do Comitê de Auditoria da Eletrobras (2013-2014 e 2016), Coordenador do
Comitê Júrídico e de Auditoria da Celesc (2012-2-14) e Coordenador do Comitê Jurídico e Compliance da ETERNIT (20152017). Foi sócio-fundador e Presidente do Conselho Consultivo do escritório Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori
Advogados, onde atuou como advogado até 2006. Iniciou sua carreira executiva como Diretor Jurídico-Institucional da
CELESC (2007-2009). Participa do Programa CEO FGV 2016 (IBE/FGV/IDE). Cursou do Programa Executivo sobre Fusões e
Aquisições pela London Business School e de cursos específicos nas áreas financeira e estratégica no IOD – Institute of
Directors, em Londres. É co-fundador e Coordenador do Capítulo Santa Catarina, Conselheiro de Administração Certificado
e compõe o Banco de Conselheiros do IBGC. É membro da Comissão Técnica da AMEC e das comissões Jurídica e de
Sociedades de Economia Mista do IBGC. Com sólida formação em Governança Corporativa e experiência em conselhos de
administração e fiscal contribuiu para o IBGC e para a AMEC na construção do Código Brasileiro de Governança
Corporativa – “CBGC” e a partir do seu lançamento o inseriu como instrumento de trabalho em todas as companhias que
está atuando, em especial o modelo “APLIQUE OU EXPLIQUE”, sistema que reconhece a prática da governança corporativa
é uma jornada e não deve se traduzir em um modelo rígido de regramento aplicável igualmente a todas as companhias.
Com passagens em companhias dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia, distribuição de gás natural,
mineração, siderúrgico e transformação do aço, portuário, indústria de base, construção civil, materiais e acabamentos da
construção civil, distribuição de veículos e holding adquiriu conhecimentos na indústria, no comércio e nos serviços, skills
que permitem contribuir construtivamente nas mais diversas matérias e estratégias que são tratadas nos conselhos que
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participa, tais como turnaroud, estrutura de capital, merger&acquisitions, venda de ativos non core, reestruturação
financeira de companhias em crise, sucessão de executivos, dentre outros. Participou do profundo processo de
conscientização da importância da presença de membros independentes eleitos por acionistas minoritários ocorrida nos
últimos 7 anos. As falhas de governança corporativa que reinavam nas companhias de controle estatal, somado aos
problemas de corrupção que se disseminaram na Petrobras e Eletrobras, dentre outras, afetaram negativamente o
mercado de capitais brasileiro, obrigando-nos e repensar as atuais regras de governança e criando regras muito mais
rígidas e punições muito mais severas. Além da Companhia, nenhuma das sociedades citada faz parte do Grupo Eternit.
Marcelo Munhoz Auricchio, Brasileiro, tecnólogo em gestão empreendedora e empresário na área de automação
industrial, residente e domiciliado na cidade de São Caetano do Sul. Atualmente é sócio e diretor técnico do Grupo Módena
(setor de atividade: automação industrial). Atualmente ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração da
Companhia. Além da Companhia, nenhuma das sociedades citadas faz parte do Grupo Eternit.
Olivier Colas, Francês e Brasileiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro. Formado em Economia pelo
Institut d'Études Politiques de Paris e Conselheiro de Administração Certificado IBGC, além dos cursos Business Leadership
Program pela University of Pennsylvania – The Wharton School and Making Corporate Boards More Effective pela Harvard
Business School Executive Education. Já atuou na Entheca Consultoria, foi Diretor Presidente do Grupo COIMEX, Vicepresidente Américas da ROYAL DUTCH SHELL e foi Diretor Comercial e de Marketing da Saint-Gobain. Atualmente é
Diretor Vice-Presidente do Grupo Kepler Weber. Nenhuma das sociedades citadas faz parte do Grupo Eternit.
Raphael Manhães Martins, Brasileiro, formado em Direito pela Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro. Ex-Professor da UFRJ e da UERJ, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção do Rio de Janeiro e sócio do escritório Faoro Advogados, desde 2010. Conselheiro Fiscal (Titular) da Embratel
Participações S.A., em 2014, Conselheiro Fiscal (Titular) da Light S.A. (setor de atividade: energia elétrica), em
2014/2015. Conselheiro Fiscal (Suplente) da Embratel Participações S.A. (setor de atividade: telecomunicações), em
2010/2011, 2012/2013, 2013/2014. Conselheiro Fiscal (Suplente) da Light S/A, em 2012/2013. Conselheiro de
Administração (Suplente) da CMSA Participações, desde 2011. Atualmente é membro do Conselho Fiscal da Light S/A, da
Embratel Participações S.A., da Vale S.A. e membro do Conselho de Administração da Eternit. Além da Companhia,
nenhuma das sociedades citadas faz parte do Grupo Eternit.
iii.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
a) qualquer condenação criminal
b) qualquer condenação em processos administrativos da CVM e as penas aplicadas
c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Todos os candidatos aos cargos de membro do Conselho de Administração da Companhia declara, para todos os fins de
direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer
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condenação ou aplicação de pena em processos administrativos perante a CVM e qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de
qualquer atividade profissional ou comercial.
b) Conselho Fiscal
Data de
Nasciment
o

Profissão

CPF

Cargo
Eletivo a
ser
Ocupado

Data de
Eleição

Data da
Posse

Prazo do
Mandato

Outros Cargos
ou Funções
exercidos

Eleito pelo
Controlador

Membro
independente

Número de
mandatos
consecutivos

14/09/1970

Economista

205.351.308-05

Membro
Titular do
Conselho
Fiscal

27/04/20
18

-1

1 ano

-

Não2

Não aplicável

1

Daniel
Cupponi

12/11/1967

Empresário

089.833.778-01

-1

1 ano

-

Não2

Não aplicável

0

Fabricio
Santos
Debortoli

06/06/1979

Contador

026.663.219-80

-1

1 ano

-

Não2

Não aplicável

0

Wilfredo
João Vicente
Gomes

04/07/1969

Controller

591.561.989-49

-1

1 ano

-

Não2

Não aplicável

0

Cristiane do
Amaral
Mendonça

10/07/1980

Controller

088.727.147-29

-1

1 ano

-

Não2

Não aplicável

1

Pedro Paulo
de Souza

05/08/1948

Contador

181.558.207-34

-1

1 ano

-

Não2

Não aplicável

3

Nome
Paulo
Henrique
Zukanovich
Funchal

1
2

i.

ii.

Membro
Suplente do
Conselho
Fiscal
Membro
Titular do
Conselho
Fiscal
Membro
Suplente do
Conselho
Fiscal
Membro
Titular do
Conselho
Fiscal
Membro
Suplente do
Conselho
Fiscal

27/04/20
18
27/04/20
18
27/04/20
18
27/04/20
18
27/04/20
18

A posse ainda não ocorreu.
A Companhia não possui controlador.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
• nome e setor de atividade da empresa
• cargo
• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) é controlada por acionista do emissor que
detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores
mobiliários do emissor
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor

Membros Titulares do Conselho Fiscal
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Paulo Henrique Zukanovich Funchal, Brasileiro, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo. Formado
em engenharia naval pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, em economia pela Faculdade de
Economia e Administração da USP e mestre em economia da energia pelo Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Foi
gerente de project finance do Banco Itaú, diretor de desenvolvimento de negócios da Elucid Group, diretor geral da
ARMATEK e membro do Conselho Fiscal da Eternit. Atualmente é sócio líder da área de Fusões e Aquisições da Grant
Thornton e membro do Conselho Fiscal da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades citadas faz parte do
Grupo Eternit.
Fabricio Santos Debortoli, Brasileiro, contador, residente e domiciliado na cidade de Biguaçu. Tem Pós-Graduação em
Gestão Tributária pela Univali. Atua desde 2013 como Financial Controler da Videolar Inova. Foi Gerente de Controladoria
da Centrais Elétricas de Santa Catarina e Chefe da Divisão de Contabilidade Tributária da Celesc Distribuição S/A e
Conselheiro Fiscal da G20 Participações S/A.. Nenhuma das sociedades citadas faz parte do Grupo Eternit.
Cristiane do Amaral Mendonça, Brasileira, residente e domiciliada na cidade do Riode Janeiro. Formada em Ciências
Contábeis pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie e Especialização em IFRS pela BKR Business School. Trabalhou na área
de Controladoria e auditoria interna na Canon - Atlanticont Importação Comercio e Serviços Ltda. e foi auditora da BKRLopes Machados Auditores Independentes. Atualmente é Controller da VIC DTVM S/A. Nenhuma das sociedades acima faz
parte do Grupo Eternit.

Membros Suplentes do Conselho Fiscal
Daniel Cupponi, Brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo. É tecnólogo em eletrônica. Ele é
diretor financeiro da Modena Sistema de Medição e Controles Ltda desde 1997 e foi membro suplente do Conselho Fiscal
da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
Wilfredo João Vicente Gomes, Brasileiro, contador, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis. Cursou
Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, Graduado em Controladoria na FECAM e MBA Chicago
University, possui especialização pela Fundação Dom Cabral – Governança Corporativa e em Formação de Conselheiros.
Desde 2003 é Presidente da Multicorp Participações, que reúne as empresas OneWG Multicomunciação, Multione Fitness,
Multilíders – Há 03 anos é Presidente do LIDE SC e Multicompany. É Conselheiro de Administração da CELESC. Nenhuma
das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
Pedro Paulo de Souza, Brasileiro, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro. É formado em Ciências
Sociais pelo Instituto Superior de Estudos Sociais Clovis Bevilacqua. É contador da Adler S/A e da VIC D.T.V.M S/A e é
Conselheiro Fiscal da Mundial S/A. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Eternit em 2015 e em 2017 membro efetivo
do Conselho Fiscal da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo Eternit.
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iii.

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:
c) qualquer condenação criminal
d) qualquer condenação em processos administrativos da CVM e as penas aplicadas
c) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou
inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer

Todos os candidatos aos cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes declaram, para
todos os fins de direito que, nos últimos 5 (cinco) anos, não estiveram sujeitos aos efeitos de qualquer condenação
criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processos administrativos perante a CVM e qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a
prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
c) Conselho Consultivo
Não há Conselho Consultivo instalado. Os cargos permanecerão vagos para o próximo mandato, conforme proposta da
Administração.
d) Diretoria
Os membros da Diretoria serão eleitos e investidos em seus respectivos cargos, com mandatos válidos para 2 (dois) anos,
pelo Conselho de Administração, após sua eleição em Assembleia Geral Ordinária.
12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do
conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões
realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo
a) Conselho de Administração

1
2

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
respectivo órgão desde a posse1

Percentual de participação nas Reuniões
do Conselho de Administração realizadas
no último exercício após a posse no cargo

Euchério Lerner Rodrigues
François Moreau
Louise Barsi
Marcelo Gasparino da Silva
Marcelo Munhoz Auricchio
Olivier Colas
Raphael Manhães Martins

02
10
1
12
12
02
12

02
100%
100%
100%
100%
02
100%

Foram consideradas as reuniões realizadas no exercício social de 2017, com base nas atas divulgadas à CVM/B3.
Candidato não fazia parte do Conselho de Administração no exercício social de 2017.
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b) Conselho Fiscal

1
2
3

Nome

Total de reuniões realizadas pelo
respectivo órgão desde a posse1

Percentual de participação nas Reuniões
do Conselho Fiscal realizadas
no último exercício após a posse no cargo

Paulo Henrique Zukanovich Funchal
Daniel Cupponi
Fabricio Santos Debortoli
Wilfredo Gomes
Cristiane do Amaral Mendonça3
Pedro Paulo de Souza

3
02
02
02
3
3

100%
02
02
02
66,67%
33,33%

Foram consideradas as reuniões realizadas no exercício social de 2017, com base nas atas divulgadas à CVM/B3.
Candidato não fazia parte do Conselho Fiscal no exercício social de 2017.
Candidato é membro suplente e participou de reuniões na ausência do membro efetivo.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários,
bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou
estruturas não sejam estatutários1.
Não há previsão estatutária na formação de comitês. Os comitês existentes na Companhia são de assessoramento do
Conselho de Administração, de acordo com seu regimento interno e não se caracterizam como estruturas que participem
do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
Ainda de acordo com o regimento interno do Conselho de Administração, os Comitês, bem como seus respectivos
membros, serão definidos na primeira reunião de Conselho de Administração, após a eleição da Diretoria.
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membros dos comitês estatutários, bem como
dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários 1, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas
pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo.

1

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como
estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou
estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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Não há previsão estatutária na formação de comitês. Os comitês existentes na Companhia são de assessoramento do
Conselho de Administração, sendo formados com o objetivo de auxiliar o Conselho em tópicos relevantes para o
desenvolvimento da Companhia, visando agregar valor ao auxiliar na condução dos negócios, de acordo com seu
regimento interno e não se caracterizam como estruturas que participem do processo de decisão dos órgãos de
administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) Candidatos aos cargos de administradores da Companhia
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco entre candidatos aos cargos do Conselho de Administração e
Conselho Fiscal da Companhia.
b) Candidatos aos cargos de (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas
ou indiretas, da Companhia
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre candidatos aos cargos do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal da Companhia e administradores de controladas, diretas ou indiretas.
c) Candidatos aos cargos de (i) administradores da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre candidatos aos cargos do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e controladores diretos ou
indiretos do emissor.
d) Candidatos aos cargos de (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas da Companhia
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre candidatos aos cargos do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do
emissor.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre candidatos aos cargos de administrador da Companhia e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor
detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não aplicável aos candidatos a membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia.
b) controlador direto ou indireto do emissor
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Não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 (três) últimos exercícios sociais,
entre candidatos aos cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia e controlador direto ou
indireto do emissor.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras
ou controladas de alguma dessas pessoas
Não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 (três) últimos exercícios sociais,
entre candidatos aos cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Companhia e fornecedor, cliente, devedor
ou credor relevantes, do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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ANEXO 2
Informações do item 13 do formulário de referência
13. Remuneração dos administradores
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração,
da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês
estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
abordando os seguintes aspectos 2:
a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de
remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação e ,
caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde
o documento pode ser consultado.
A política de remuneração da Eternit S.A. (“Eternit” ou “Companhia”) para seus
administradores, disponível neste item 13, incluindo os membros do Conselho de
Administração, os Diretores, os membros do Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, aprovada
formalmente pelo Conselho de Administração, têm diretrizes claras e está em linha com as
melhores práticas de governança corporativa, considerando o porte da empresa, as práticas de
mercado e a qualidade de recursos humanos.
A remuneração da diretoria é composta por uma parte fixa e variável, estabelecida de acordo
com pesquisas de mercado, utilizando a metodologia Hay, observando a consistência interna
da empresa, competitividade externa, motivação profissional e transparência administrativa.
A existência da prática de remuneração variável, entre curto e longo prazo, permite o
compartilhamento do risco e do resultado da Companhia com seus principais executivos,
característica de uma política transparente e voltada para o alcance de resultados duradouros
e a perpetuidade da Companhia, descritos no item 13.4 deste formulário.
b) composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles:
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração fazem jus à remuneração fixa e variável. O
conselheiro receberá uma remuneração mensal fixa paga até o último dia de cada mês e
corrigida anualmente. A remuneração variável é de até 1% do lucro líquido do exercício
anterior, que é paga após a aprovação do balanço em Assembleia Geral Ordinária.
Todos os membros do Conselho possuem a mesma remuneração, com exceção do presidente
do Conselho de Administração que recebe um valor diferenciado equivalente a 50,00% na
remuneração fixa e variável a mais do que os demais conselheiros.

2

As informações sobre a política de remuneração devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, bem como estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou
de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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Diretoria
Os membros da Diretoria fazem jus à remuneração fixa e variável. O diretor receberá uma
remuneração mensal fixa paga até o último dia de cada mês e corrigida anualmente com base
na avaliação do desempenho pretérito do diretor e pesquisa de mercado utilizando a
metodologia de pontos Hay e nos limites da situação econômico-financeira da Companhia,
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
A parte variável do diretor é composta por uma parcela de curto prazo e outra de longo prazo,
de acordo com o atingimento de metas e resultados definidos pelo Conselho de Administração.
O bônus de incentivo anual, de curto prazo, será calculado sobre a remuneração de dezembro
do respectivo ano e pago ao diretor em parcela única, após apuração das metas e resultados e
aprovação dos resultados do exercício na Assembleia Geral Ordinária (AGO). Exceções de
pagamento antes da AGO poderão ser aprovados pelo Conselho de Administração e ratificados
posteriormente em AGO.
O bônus de incentivo trienal, de longo prazo, será devido e apurado anualmente, com base na
remuneração de dezembro do ano da apuração do diretor e de acordo com as metas definidas
em documentos próprios, pago após o terceiro ano da sua apuração e aprovação dos
resultados do exercício em Assembleia Geral Ordinária.
No terceiro ano da sua apuração, 50% do valor liquido recebido a título de bônus trienal
(líquido de impostos), deverá ser utilizado para aquisição de ações da empresa, através de
uma corretora de mercado, devendo o diretor comprovar a aquisição das ações no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data em que foi efetivado o pagamento do bônus pertinente,
ficando vedado dispor das mesmas ações pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da
respectiva aquisição.
Não ocorrendo o atingimento das metas e resultados definidos, não haverá pagamento destes
bônus, e em caso de não atingimento integral e dentro do mínimo estabelecido o pagamento
será proporcional ao resultado atingido.
Esta prática faz com que os Diretores compartilhem o risco e o resultado com a Companhia,
permitindo assim um maior alinhamento de interesses entre os executivos e acionistas. O
objetivo da remuneração variável é recompensar pelo resultado do ano, no caso de
atingimento das metas estipuladas para o período.
Os membros da diretoria têm direito aos benefícios diretos e indiretos, compreendidos por:
assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxilio ótico, check-up anual, cesta básica e
de natal, veículo, entre outros.
Os membros da diretoria têm direito ao benefício pós-emprego, o qual se refere à previdência
privada. Os valores são descritos nos itens 13.2 e 13.15 deste anexo.
A Eternit conta com uma Diretoria de Recursos Humanos que analisa a política de
remuneração fixa e variável a ser adotada e submete a aprovação posterior do Conselho de
Administração.
Conselho Fiscal
A pedido de acionista representando mais de 10% (dez por cento) do capital votante, o
conselho fiscal foi instalado em 2013 e mantido nos anos de 2014 a 2017 de forma não
permanente até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
Os membros do Conselho Fiscal fazem jus somente à remuneração fixa, seguindo os mesmos
critérios da remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração, não podendo ser
inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) do que, em média, for
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atribuída a cada Diretor Executivo, não computados benefícios, verbas de representação,
bônus e ou participação nos lucros. Portanto, não há diferenciação na remuneração entre o
Coordenador e demais membros.
A remuneração será apurada e paga mensalmente aos seus membros, e o crédito em conta
ocorrerá no último dia útil do mês. Os membros do Conselho Fiscal não recebem remuneração
adicional por sua participação em Comitês e/ou Comissões, bem como o membro que exerce a
coordenação de forma eventual.
As despesas necessárias ao comparecimento às reuniões ou ao desempenho das funções dos
membros do Conselho Fiscal, titular e suplente (quando convocado), são ressarcidas pela
Companhia, na forma das disposições legais vigentes, mediante a apresentação dos
comprovantes de despesas.
Conselho Consultivo
Para os anos de 2013 até 2017 estes cargos permaneceram vagos, exceto no ano de 2016.
Os membros do Conselho Consultivo, quando instalado, fazem jus somente à remuneração
fixa. A remuneração fixa dos membros do Conselho Consultivo segue os mesmos critérios da
remuneração fixa dos membros do Conselho de Administração.
Comitês
Todos os membros dos Comitês da Companhia são administradores ou colaboradores e não
recebem remuneração específica pelo fato de participarem dos Comitês.
ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total
Exercício social encerrado em 31/12/2015:
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria

Remuneração Fixa
66,46%
100,00%
74,93%

Remuneração Variável
33,54%
0,00%
25,07%

Exercício social encerrado em 31/12/2016:
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria

Remuneração Fixa
83,89%
100,00%
88,91%

Remuneração Variável
16,11%
0,00%
11,09%

Exercício social encerrado em 31/12/2017:
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria

Remuneração Fixa
100,00%
100,00%
61,92%*

*Foi excluída o valor referente às indenizações em 2017.

Remuneração Variável
0,00%
0,00%
38,08%

Esses percentuais podem variar em função de mudanças nos resultados obtidos pela
Companhia no período, dado ao componente de compartilhamento de riscos e resultados
existente na remuneração variável.
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iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
Os valores de remuneração pagos pela Companhia aos seus administradores são comparados
periodicamente com o mercado, por meio de pesquisas realizadas por consultorias externas
especializadas, de forma que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a
necessidade de se realizar reajuste em algum dos componentes da remuneração.
iv. razões que justificam a composição da remuneração
A Eternit adota um modelo de composição da remuneração que concentra uma parcela
significativa da remuneração total nos componentes variáveis, o que é parte de sua política de
compartilhar o risco e o resultado com seus principais executivos.
v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Todos os membros dos Comitês da Companhia são administradores ou colaboradores e não
recebem remuneração específica pelo fato de participarem dos Comitês.
c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração:
Para a determinação dos itens de remuneração são levados em consideração o desempenho
comportamental de cada Diretor e suas metas individuais. A remuneração variável está
diretamente atrelada ao cumprimento das metas anuais da Companhia, negociadas e
aprovadas pelo Conselho de Administração.
A remuneração global dos administradores, membros dos conselhos de administração, fiscal e
consultivo é definida em Assembleia Geral Ordinária.
d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de
desempenho:
A remuneração está diretamente atrelada ao alcance das metas individuais dos Diretores e à
performance da Companhia. As variações dos múltiplos salariais recebidos como Bônus estão
diretamente ligadas ao desempenho do período avaliado.
e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses da Companhia
de curto, médio e longo prazo:
A política de remuneração fixa está de acordo com que o mercado pratica, utilizando a
metodologia de pontos Hay. Já a parte variável, está totalmente alinhada aos interesses da
Companhia. O objetivo é fortalecer o compartilhamento dos riscos e resultados,
recompensando a curto prazo conquistas da Companhia, garantindo ao mesmo tempo
sustentabilidade, inovação e perenidade ao negócio, que é um objetivo de longo prazo,
detalhado no item 13.4 deste anexo.
f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou
controladores diretos ou indiretos:
A remuneração dos administradores é realizada pela Companhia. Até abril de 2017, um dos
membros da administração teve sua remuneração suportada por uma das empresas
controladas porque fazia parte de seu quadro de colaboradores. As regras são as mesmas para
todos eles.
g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do
emissor:
Não há.
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h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:
i. os órgãos e comitês do emissor que participem do processo decisório, identificando
de que forma participam
A empresa conta com especialistas na área de Recursos Humanos que analisam e estruturam a
politica de remuneração fixa e variável a ser adotada e submete a aprovação posterior do
Conselho de Administração. Quando necessário o Conselho de Administração conta com o
apoio de empresas especializadas.
ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para verificação das práticas de mercado, e,
em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos
A politica de remuneração esta estruturada formalmente utilizando a metodologia Hay para a
descrição, análise e determinação do peso de cada executivo. O valor da remuneração é
resultado de pesquisas de mercado, limites da situação econômico-financeira da Companhia ,
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
Seu posicionamento é manter a remuneração dentro da Mediana do Mercado, comparadas
através de pesquisas salariais periódicas.
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor
Anualmente e sempre que necessário a área de Recursos Humanos apresenta para o Conselho
de Administração, uma análise da remuneração dos administradores, com base na avaliação
desempenho do diretor, pesquisa de mercado e nos limites da situação econômico-financeira
da Companhia, propondo ajustes se necessários.
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13.2 Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos últimos 3 exercícios
sociais e à prevista para o exercício social corrente do Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo 3:

2015
Número total de Membros

Número de Membros remunerados
REMUNERAÇÃO FIXA

Salário
Benefícios Diretos e Indiretos

Remuneração por participação em comitês

Outros ***
REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
Participação nos Resultados – PLRE**
Bônus

Remuneração por participação em reuniões
Comissões

Conselho de
Administração
6,75
6,75

Conselho
Fiscal
4,50
4,50

Diretoria
Estatutária
6,00
6,00

1.177
234

297
59

4.664
63
1.409

6.138
63
1.702

712
-

-

2.091
-

2.803
-

114

114

-

-

-

-

-

-

Outros
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Benefício Pós-emprego
BENEFÍCIOS MOTIVADOS PELA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO
Benefícios motivados
exercício do cargo

pela

cessação

do

-

Total
17,25
17,25

5

REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES, INCLUINDO OPÇÕES
Remuneração baseada em ações, incluindo
opções

-

Total
2.123
356
8.341
10.820
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Contempla os valores de PLRE (R$ 2.066 mil) e Complemento de PLRE (R$ 737 mil) de acordo com a
Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.

2016
Número total de Membros

Número de Membros remunerados
REMUNERAÇÃO FIXA

Salário
Benefícios Diretos e Indiretos

Remuneração por participação em comitês

Outros ***

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Participação nos Resultados – PLRE**
Bônus

Remuneração por participação em reuniões
Comissões

Outros

BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

Benefício Pós-emprego

Conselho de
Administração
6,67
6,67

Conselho
Fiscal
3,50
3,50

Diretoria
Estatutária
5,92
5,92

1.277
256

259
52

5.479
155
1.705

7.015
155
2.013

294
-

-

926
-

1.220
-

-

-

85

85

-

-

-

BENEFÍCIOS MOTIVADOS PELA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO
Benefícios motivados pela cessação do
3

Total
16,09
16,09

Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do conselho de administração
devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.
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exercício do cargo
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES, INCLUINDO OPÇÕES5
Remuneração baseada em ações, incluindo
opções

-

-

-

Total
1.827
311
8.350
10.488
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Contempla os valores de PLRE (R$ 1.220 mil) e Complemento de PLRE (zero) de acordo com a
Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.

Conselho de
Administração
6,92
6,92

Conselho
Fiscal
3,00
3,00

Diretoria
Estatutária
4,25
4,25

1.319
264

208
42

3.566
407
1.093

5.093
407
1.399

Outros***

-

-

1.540
1.090
588

1.540
1.090
588

Benefício Pós-emprego

-

-

168

168

-

-

-

-

-

-

2017
Número total de Membros

Número de Membros remunerados
REMUNERAÇÃO FIXA

Salário
Benefícios Diretos e Indiretos

Remuneração por participação em comitês

Outros **

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Participação nos Resultados
Bônus de Curto Prazo
Bônus de Longo Prazo

Remuneração por participação em reuniões
Comissões
BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

BENEFÍCIOS MOTIVADOS PELA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO
Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
5
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES, INCLUINDO OPÇÕES
Remuneração baseada em ações, incluindo
opções

INDENIZAÇÕES

3.504
Total
1.583
250
11.956
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração variável dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.
Indenizações

Previsto para 2018*
Número total de Membros

Número de Membros remunerados
REMUNERAÇÃO FIXA

Salário
Benefícios Diretos e Indiretos

Remuneração por participação em comitês

Outros **

REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Participação nos Resultados
Bônus de Curto Prazo
Bônus de Longo Prazo

Remuneração por participação em reuniões
Comissões

Outros***

Total
14,17
14,17

3.504
13.789

Conselho de
Administração
6,75
6,75

Conselho
Fiscal
3,00
3,00

Diretoria
Estatutária
4,75
4,75

1.347
269

282
60

4.256
351
1.228

5.885
351
1.557

79
16

0

1.874
1.290
854

1.953
1.290
870

Total
14,50
14,50
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BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

Benefício Pós-emprego

-

BENEFÍCIOS MOTIVADOS PELA CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO
Benefícios motivados pela cessação do
exercício do cargo
5
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES, INCLUINDO OPÇÕES
Remuneração baseada em ações, incluindo
opções

-

259

259

-

-

-

-

-

-

Total
1.711
342
10.112
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração dos membros da Administração.
*** Encargos de INSS e FGTS sobre a remuneração variável dos membros da Administração.
Obs. A remuneração acima compreende o período de janeiro a dezembro do referido ano.

12.165

De acordo com o Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 01/17, a evidenciação da média anual do número
de membros da administração separado por órgão está no quadro abaixo.

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total
Média Anual

*Previsto

2015
2016
2017
2018*
Nº de Membros do Conselho de
Administração
6
7
7
6
6
7
7
6
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
7
7
7
6
6
7
81
80
83
81
6,75
6,67
6,92
6,75

2015
2016
2017
2018*
Número de Membros do Conselho Fiscal
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
54
42
36
36
4,50
3,50
3,00
3,00

2015
2016
2017
2018*
Nº de Membros da Diretoria
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
72
6,00

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
71
5,92

5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
51
4,25

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
57
4,75
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13.3 Em relação à remuneração variável dos últimos 3 exercícios sociais e à prevista
para o exercícios social corrente do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo 4:
Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2015
2015 *

Conselho de
Administração
6,75

Conselho
Fiscal
4,50

Diretoria
Estatutária
6,00

6,75

4,50

6,00

17,25

0
1.003

Não se aplica
Não se aplica

0
3.510

0
4.513

1.003

Não se aplica

3.510

4.513

712

Não se aplica

2.091

2.803

aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica

Número total de Membros
Número
de
Membros
remunerados
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS**
Valor Mínimo Previsto
Valor Máximo Previsto
Valor Previsto caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no
resultado
do
último
exercício social
BÔNUS
Valor Mínimo Previsto
Não se
Valor Máximo Previsto

Total
17,25

Valor Previsto caso as metas
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
Não se
no
resultado
do
último
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
aplica
exercício social
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Contempla os valores de PLRE (R$ 2.066 mil) e Complemento de PLRE (R$ 737 mil) de acordo com a
Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2016
2016 *

Conselho de
Administração
6,67

Número total de Membros
Número
de
Membros
6,67
remunerados
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS**
Valor Mínimo Previsto
0
Valor Máximo Previsto
481
Valor Previsto caso as metas
481
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no
resultado
do
último
294
exercício social
BÔNUS
Valor Mínimo Previsto
Não se aplica

Conselho
Fiscal
3,50

Diretoria
Estatutária
5,92

3,50

5,92

16,09

Não se aplica
Não se aplica

0
2.578

0
3.059

2.578

3.059

Não se aplica

926

1.220

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica
Não se
aplica
Não se
aplica

Valor Máximo Previsto

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

Valor Previsto caso as metas
estabelecidas fossem atingidas

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica

4

Total
16,09

Para evitar a duplicidade, os valores computados como remuneração dos membros do Conselho de Administração
devem ser descontados da remuneração dos diretores que também façam parte daquele órgão.
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Valor efetivamente reconhecido
Não se
no
resultado
do
último
Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica
aplica
exercício social
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.
** Contempla os valores de PLRE (R$ 1.220 mil) e Complemento de PLRE (zero) de acordo com a
Remuneração com base no Plano de Aquisição de Ações para a Diretoria, conforme política item 13.4
deste anexo.

Remuneração variável – exercício social encerrado em 31/12/2017
2017

Conselho de
Administração
6,92

Conselho
Fiscal
3,00

Número total de Membros
Número
de
Membros
6,92
3,00
remunerados
BÔNUS DE CURTO PRAZO
Valor Mínimo Previsto
0
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
150
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
150
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no
resultado
do
último
0
Não se aplica
exercício social
BÔNUS DE LONGO PRAZO
Valor Mínimo Previsto
0
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
0
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
0
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido
no
resultado
do
último
0
Não se aplica
exercício social
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.

Diretoria
Estatutária
4,25

Total
14,17

4,25

14,17

0
1.540

0
1.690

1.540

1.690

1.540

1.540

0
1.090

0
1.090

1.090

1.090

1.090

1.090

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente (2018)
Previsto para 2018 *

Conselho de
Administração
6,75
6,75

Conselho
Fiscal
3,00
3,00

Número total de Membros
Número
de
Membros
remunerados
BÔNUS DE CURTO PRAZO
Valor Mínimo Previsto
0
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
79
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
79
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
BÔNUS DE LONGO PRAZO
Valor Mínimo Previsto
0
Não se aplica
Valor Máximo Previsto
0
Não se aplica
Valor Previsto caso as metas
0
Não se aplica
estabelecidas fossem atingidas
* Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros.

Diretoria
Estatutária
4,75
4,75

Total
14,50
14,50

0
1.874

0
1.953

1.874

1.953

0
1.290

0
1.290

1.290

1.290

O Plano de Aquisições de Ações para a Diretoria, alterado em 23 de outubro de 2013 (vide
item 13.4) vigorou até o exercício de 2016. Os Diretores, individualmente, podiam comprar
ações da Eternit utilizando até 100% do valor líquido do seu PLRE recebido. A compra era feita
em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do valor na antecipação de outubro e no
recebimento da parcela complementar em abril. As transações eram feitas por meio de uma
corretora. Como incentivo, o diretor que optasse investir o valor líquido do PLRE, a Eternit
concedia um complemento de PLRE no ato da opção, proporcional ao valor investido do PLRE
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individual até o limite do valor líquido recebido. Este complemento de PLRE era utilizado na sua
totalidade para a aquisição de ações da Eternit no mercado, também através de corretora em
até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento do complemento de PLRE.
A partir do exercício de 2017, conforme aprovado pelo Conselho de Administração no referido
exercício, descrito no item 13.4, a parte variável do diretor é composta por uma parcela de
curto prazo e outra de longo prazo.
O bônus de incentivo anual, de curto prazo, será calculado sobre a remuneração de dezembro
do respectivo ano e pago ao diretor em parcela única, após apuração das metas e resultados e
aprovação dos resultados do exercício na Assembleia Geral Ordinária.
O bônus de incentivo trienal, longo prazo, será devido e apurado anualmente, com base na
remuneração de dezembro do ano da apuração e de acordo com as metas definidas em
documentos próprios, pago após o terceiro ano a sua apuração e aprovação dos resultados do
exercício em Assembleia Geral Ordinária.
No terceiro ano da sua apuração, 50% do valor liquido recebido a título de bônus trienal
(líquido de impostos), deverá ser utilizado para aquisição de ações da empresa, através de um
corretor de mercado, devendo o diretor comprovar a aquisição das ações no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data em que efetivado o pagamento do bônus pertinente, ficando
vedado dispor das mesmas ações pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da respectiva
aquisição.
13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e
previsto para o exercício social corrente:
Plano de Aquisição de Ações em vigor desde o exercício de 2017:
a) Termos e condições gerais
Com o objetivo de incentivar a compra de ações, a Companhia estabeleceu um Plano de
Aquisição de Ações da Eternit para a Diretoria. Cada executivo assume o risco do investimento
realizado. Este plano foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 22 de
fevereiro de 2006, sendo a última alteração em outubro de 2017, com efeitos retroativos a
janeiro de 2017.
b) Principais objetivos do plano
O plano de aquisição de ações da Eternit tem por objetivo atrair os diretores da Companhia a
se tornarem acionistas alinhando os interesses dos administradores aos interesses dos
acionistas da Companhia.
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
Ao possibilitar que os diretores se tornem acionistas da Eternit, espera-se que estes tenham
fortes incentivos para comprometer-se efetivamente com a criação de valor e exerçam suas
funções de maneira a integrar-se aos interesses dos acionistas, aos objetivos sociais e aos
planos de crescimento da Companhia.
d) Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia
O Plano de Aquisições de ações da Eternit para a Diretoria insere-se na política de focar a
remuneração em componentes variáveis, em destaque o Bônus de Incentivo Trienal, atrelados
ao desempenho individual do executivo e também da Companhia.
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e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto,
médio e longo prazo
O Plano de Aquisição de Ações da Eternit representa impacto na remuneração dos diretores e
está totalmente alinhada aos interesses da companhia e os diretores, esta prática faz com que
os Diretores compartilhem o risco e o resultado com a Companhia, permitindo assim um maior
alinhamento de interesses entre os executivos e acionistas, a curto e médio prazo, garantindo
ao mesmo tempo sustentabilidade, inovação e perenidade ao nosso negócio, que é um
objetivo de longo prazo.
f) Número máximo de ações abrangidas
O atual plano de aquisições de ações não prevê um número máximo de ações abrangidas.
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
Não se aplica
h) Condições de aquisição de ações
O diretor individualmente, deverá utilizar 50% do valor liquido recebido a título de bônus
trienal (liquido de impostos), para aquisição de ações da empresa, através de uma corretora
de mercado, devendo o diretor comprovar a aquisição das ações no prazo de 90 (noventa) dias
a contar da data em que efetivado o pagamento do bônus pertinente, ficando vedado dispor
das mesmas ações pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da respectiva aquisição
O bônus de incentivo trienal, longo prazo, será devido e apurado anualmente, com base na
remuneração de dezembro do ano da apuração do diretor e de acordo com as metas definidas
em documentos próprios, pago após o terceiro ano da sua apuração e aprovação dos
resultados do exercício em Assembleia Geral Ordinária.
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O valor da ação para compra, descritas no item acima, será o valor de mercado na cotação do
dia. As transações serão feitas individualmente pelos diretores por meio de uma corretora.
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Não se aplica.
k) Forma de liquidação
Não se aplica.
l) Restrições à transferência das ações
O diretor só poderá dispor das ações pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da respectiva
aquisição
Vale ressaltar que os diretores ficam expostos ao risco da mesma forma que os demais
acionistas, com o agravante de que as alienações de suas ações só poderão ser feitas após o
seu período de carência descrito acima.
O total de ações de cada diretor ficará na CBLC ou no Itaú e apenas poderá ser negociado 01
ano após a aquisição das ações e os diretores deverão respeitar as normas de negociação da
Instrução CVM 358 e do manual de divulgação e uso de informações e política de negociação
dos valores mobiliários da Eternit.
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração
ou extinção do plano
O Conselho de Administração delegou para a Diretoria de Recursos Humanos a
operacionalização do mesmo. Portanto, o plano pode ser alterado, suspenso ou extinto pelo
Conselho de Administração.

Proposta da Administração
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos
previstos no plano de remuneração baseado em ações
Cabe a cada diretor decidir se ele negociará a venda das suas ações no momento da sua saída,
pelo fato das ações estarem em seu poder conforme descrito no item “l”. A partir do momento
de sua saída estas ações passam a fazer parte do free-float da Companhia.
13.5 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3
últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho
de administração e da diretoria estatutária:
Não aplicável, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
Segue abaixo dados referentes ao Plano de Aquisição de Ações da Diretoria:
Exercício social encerrado em
31/12/2015
Número de Membros
Número
de
remunerados**
Complemento de PLRE*

Membros

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Total

6,75

6,00

12,75

0

6,00

6,00

0

737

737

* Valores expressos em milhares de reais.
** O Plano de Aquisição de Ações se aplica à Diretoria da Companhia, por esta razão o número de membros
remunerados para o Conselho de Administração neste item específico está apresentado como zero.

Exercício social encerrado em
31/12/2016
Número de Membros
Número
de
remunerados**
Complemento de PLRE*

Membros

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Total

6,67

5,92

12,59

0

5,92

5,92

0

0

0

* Valores expressos em milhares de reais.
** O Plano de Aquisição de Ações se aplica à Diretoria da Companhia, por esta razão o número de membros
remunerados para o Conselho de Administração neste item específico está apresentado como zero.

Exercício social encerrado em
31/12/2017
Número de Membros
Número
de
remunerados**
Bônus de Longo Prazo*

Membros

Conselho de
Administração

Número de Membros
Número
de
remunerados**
Bônus de Longo Prazo *

Membros

* Valores expressos em milhares de reais.

Total

6,92

4,25

11,17

6,92

4,25

11,17

0

1.090

1.090

* Valores expressos em milhares de reais.

Previsão para exercício social
corrente (2018)

Diretoria
Estatutária

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Total

6,75

4,75

11,50

6,75

4,75

11,50

0

1.290

1.290
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13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria
estatutária ao final do último exercício social:
Não aplicável. A Companhia não tem um plano de stock-option.
13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração
baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatuária, nos
últimos 3 exercícios sociais:
Não aplicável. A Companhia não tem um plano de stock-option.
13.8 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados
divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do
valor das ações e das opções:
Não aplicável, pois o Plano de Aquisição de Ações consiste em política de remuneração
complementar sem as características de stock option.
13.9 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no
Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas,
emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, Companhias
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão.
O capital social da Eternit era composto de 179.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem
valor escritural em 31 de dezembro de 2017. Nesta mesma data-base os membros do
conselho de administração, da diretoria e do conselho fiscal, agrupados por órgão, detinham:

Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Diretoria
Totais

31/12/2017
Ações Ordinárias
Total de Ações
67.002
0,04%
67.002
0,04%
369.600
0,21%
369.600
0,21%
325.100
0,18%
325.100
0,18%
761.702
0,43%
761.702
0,43%

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários:
2017
Número total de Membros
Número
de
Membros
remunerados
Nome do plano
Quantidade
de
administradores que reúnem
as
condições
para
se
aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente
Valor
atualizado
das
contribuições acumuladas no
plano de previdência até o
encerramento
do
último
exercício social, descontada a
parcela
relativa
a

Conselho de
Administração
6,92

Diretoria
Estatutária
4,25

6,92

4,25

Não se aplica
Não se aplica

- Bradesco Vida e Previdência

Não se aplica

- Bradesco Vida e Previdência (55
anos de idade, 10 anos de
empresa e término do vínculo
empregatício)
R$ 675.458,90

Não se aplica

- 4 para aposentadoria normal
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2017
contribuições
feitas
diretamente
pelos
administradores
Valor total acumulado das
contribuições
realizadas
durante o último exercício
social, descontada a parcela
relativa a contribuições feitas
diretamente
pelos
administradores
Se
há
possibilidade
de
resgate antecipado e quais as
condições

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Não se aplica

R$ 168.399,03

Não se aplica

Duas situações:
1ª – No desligamento, antes de
atingir as condições mínimas para
aposentadoria
normal
ou
antecipada
Bradesco Vida e Previdência – o
colaborador desligado resgata a
totalidade das suas contribuições.
Com relação às contribuições
realizadas
pela
empresa,
o
colaborador pode resgatar entre
30% e 90% desde que tenha no
mínimo 3 anos de empresa e para
cada ano a mais trabalhado é
acrescido 10 p.p. até atingir o
limite de 90%.
2ª – Especificamente, no plano do
Bradesco, podem ser realizados os
resgates da conta básica do
participante.
Porem
existe
a
penalidade, de perda do valor
proporcional
das
contribuições
efetuadas pela empresa.

13.11 Em forma de tabela, indicar, para os últimos 3 exercícios sociais, em relação
ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:
2015 ***
Número de Membros
Número de Membros remunerados
Valor da maior remuneração anual
individual *
Valor da menor remuneração anual
individual**
Valor
médio
de
remuneração
individual (total da remuneração
dividido pelo número de membros
remunerados)

Conselho de
Administração
6,75
6,75

Conselho
Fiscal
4,50
4,50

Diretoria
Estatuária
6,00
6,00

441

92

2.410

271

77

779

311

79

1.372

* O membro exerceu sua função durante os 12 meses
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** Os valores apurados da menor remuneração foram apurados com a exclusão de membros por
exercerem período inferior a 12 meses nos respectivos cargos, na apuração do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal.
*** Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros e número de membros
remunerados.

2016 ****
Número de Membros
Número de Membros remunerados
Valor da maior remuneração anual
individual
Valor da menor remuneração anual
individual***
Valor
médio
de
remuneração
individual (total da remuneração
dividido pelo número de membros
remunerados)

Conselho de
Administração
6,67
6,67

Conselho
Fiscal
3,50
3,50

Diretoria
Estatuária
5,92
5,92

284*

95**

2.087**

242

64

805

274

89

1.411

* O membro exerceu sua função durante os 8 meses.
** O membro exerceu sua função durante os 12 meses.
*** Os valores apurados da menor remuneração foram apurados com a exclusão de membros por
exercerem período inferior a 12 meses nos respectivos cargos, na apuração do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria.
*** *Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros e número de membros
remunerados.

2017 *****
Número de Membros
Número de Membros remunerados
Valor da maior remuneração anual
individual
Valor da menor remuneração anual
individual***
Valor
médio
de
remuneração
individual (total da remuneração
dividido pelo número de membros
remunerados)

Conselho de
Administração
6,75
6,75

Conselho
Fiscal
3,00
3,00

Diretoria
Estatuária
4,75
4,75

296*

61*

2.924**

220

20

1.263

234

83****

1.779

* O membro exerceu sua função durante os 12 meses.
** O membro exerceu sua função durante os 9 meses.
*** Os valores apurados da menor remuneração foram apurados com a exclusão de membros por
exercerem período inferior a 12 meses nos respectivos cargos, na apuração do Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e Diretoria.
****O valor médio da remuneração é superior ao da maior, pois houve alteração de membros no
Conselho Fiscal no mês de abril de 2017, após eleição em Assembleia Geral Ordinária.
*****Valores expressos em milhares de reais, exceto número de membros e número de membros
remunerados.

13.12 Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos
que
estruturem
mecanismos
de
remuneração
ou
indenização
para
os
administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando
quais as consequências financeiras para o emissor.
Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem
mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição
do cargo ou de aposentadoria.
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13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a
membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos,
conforme definido pelas regras contábeis que tratam deste assunto.
Não aplicável.
13.14 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer
razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de
consultoria ou assessoria prestados.
Não aplicável. Não há valores reconhecidos no resultado da Companhia como remuneração de
membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal que
não sejam em razão da função que ocupam.
13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de Companhias sob controle comum
e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados
por órgão, especificando a que títulos tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Na controlada SAMA S.A. Minerações Associadas foram reconhecidos no resultado os seguintes
valores para a diretoria. Os valores estão expressos em milhares de reais.

Salários
Benefícios diretos e indiretos
Encargos sociais (INSS e FGTS)
Total da remuneração fixa
Participação nos resultados – PLRE
Bônus de Curto Prazo
Bônus de Longo Prazo
Encargos sociais (INSS e FGTS)
Total da remuneração variável
Previdência Privada
Indenizações
Total

2015
1.064
37
337
1.439
230

2016
1.085
128
369
1.582
140

230
27
1.695

140
1.722

2017
438
101
139
678
1.360
2.037

A Companhia não tem quaisquer outros valores reconhecidos nos resultados, além dos
informados acima, de Companhias sob controle comum e de controladas, como remuneração
dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária ou do Conselho Fiscal.
13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Não aplicável.
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ANEXO 3
Instruções para preenchimento do Boletim de Voto a Distancia
Orientações de preenchimento
O presente boletim (anexo 4) 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
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá:
i. Preencher e enviar diretamente à Companhia; ou
ii. Transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme
orientações a seguir:
Exercício de voto a distância por meio do custodiante.
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio do seu
agente de custódia deverá transmitir as suas instruções de voto observando as regras
adotadas pelo subcustodiante, o qual encaminhará as referidas manifestações de voto à
Central Depositária da B3. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com seus
agentes de custódia a fim de verificarem os devidos procedimentos.
Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o acionista deverá transmitir as instruções e o
boletim devidamente preenchido para seus agentes até sete dias antes da data da realização
da assembleia, ou seja, até 21 de abril de 2018 (inclusive).
A Companhia, de acordo com a legislação vigente, terá até 3 úteis dias após o recebimento do
boletim para comunicar o acionista que os documentos enviados estão aptos para que o voto
seja considerado válido ou para avisar a necessidade de retificação e reenvio do boletim ou
dos documentos que o acompanham, informando o prazo de recebimento dos mesmos em até
sete dias antes da realização da assembleia.
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Desta forma, é recomendável que o acionista envie o boletim de voto, que será disponibilizado
pela companhia pelo menos com um mês antes da data da realização da assembleia e os
documentos relativos, com maior antecedência possível, para que haja tempo suficiente para
avaliação pela Companhia e eventual retorno com motivos para retificação, correção e
ressubmissão dos mesmos.
Vale ressaltar que, conforme determinado pela Instrução CVM nº 481/09, a Central Depositária
da B3, ao receber as instruções de voto dos acionistas por meio de seus respectivos agentes
de custódia, desconsiderará eventuais instruções divergentes em relação a uma mesma
deliberação que tenham sido emitidas pelo mesmo número de inscrição no CPF e CNPJ.
Exercício do voto a distância por meio de envio do boletim pelo acionista diretamente
à Eternit S.A.
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá, alternativamente,
fazê-lo 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”).
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.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o
acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia
O boletim e demais documentos comprobatórios deverão ser protocolados na sede da
Companhia em até sete dias, ou seja, até 21 de abril de 2018 (inclusive), na Rua Dr.
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Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05423-040 ou por meio do email: ri@eternit.com.br
Indicação da instituição contratada pela Companhia para prestar o serviço de
escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico 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.
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ANEXO 4
Boletim de Voto a Distancia

Data da atualização das informações: 27/03/2018

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

Data da atualização das informações: 27/03/2018
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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 AGO
Deliberação Simples
1. Fixar o número de 07 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da
Companhia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 7
2. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Eucherio Lerner Rodrigues
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
François Moreau
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Louise Barsi
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[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Marcelo Gasparino da Silva
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Marcelo Munhoz Auricchio
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Olivier Colas
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Raphael Manhães Martins
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
3. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
4. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Eucherio Lerner Rodrigues [
François Moreau [
Louise Barsi [

]%

]%

Marcelo Gasparino da Silva [
Marcelo Munhoz Auricchio [
Olivier Colas [

]%

]%
]%

]%

Raphael Manhães Martins [

]%

Deliberação Simples
5. Eleger o Sr. Marcelo Gasparino da Silva para o cargo de Presidente do Conselho de
Administração – Indicado na Proposta da Administração da Companhia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
6. Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
7. Caso instalado, fixar o número de 03 (três) membros para compor o Conselho Fiscal
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
8. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Paulo Henrique Zukanovich Funchal / Daniel Cupponi (Suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Fabricio Santos Debortoli / Wilfredo João Vicente Gomes (Suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Cristiane do Amaral Mendonça / Pedro Paulo de Souza (Suplente)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Deliberação Simples
9. Fixar o montante da Remuneração Global a ser paga aos Administradores e, caso instalado,
fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, em relação ao exercício social de 2018,
nos termos da proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

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

