ETERNIT S.A.
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

AVISO AOS ACIONISTAS
Indicação de candidato a membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal

A Eternit S.A. (B3: ETER3), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu correspondência do Sr. Daniel Vinicius Alberini Schrickte solicitando a
renúncia à indicação de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia para a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada às 11 horas do dia 19 de abril de
2017.
A Companhia informa, também, que recebeu do seu acionista Luiz Barsi Filho, titular
de ações representativas de mais de 5% do capital social, nova correspondência, onde
indicou o Sr. Daniel Vinicius Alberini Schrickte para o processo de eleição do 7º
membro do Conselho de Administração e o Sr. Tiago Guitián dos Reis para membro
suplente do Conselho Fiscal da Companhia, que ocorrerá na referida AGO, conforme
dados abaixo:
• Sr. Daniel Vinicius Alberini Schrickte, brasileiro, economista, inscrito no
CPF/MF sob o nº 031.042.789-46, para ocupar o cargo do 7º membro do
Conselho de Administração da Companhia.
• Sr. Tiago Guitián dos Reis, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no
CPF/MF sob o nº 346.603.3689-32, para ocupar o cargo de membro suplente do
Conselho Fiscal da Companhia.
Os currículos dos candidatos indicados pelo referido acionista constam do Anexo I e as
cartas recebidas pela Companhia constam do Anexo II ao presente Aviso aos
Acionistas.
Lembra-se, por fim, que nos termos da legislação aplicável, o nome e o currículo dos
candidatos indicados pela Companhia para compor o Conselho de Administração e o
Conselho Fiscal estão disponíveis na Proposta da Administração, colocada à disposição
dos Senhores acionistas na sede da Companhia, nas páginas eletrônicas da Companhia,
da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 na rede mundial de computadores desde 20
de março de 2017.
São Paulo, 13 de abril de 2017.
Nelson Pazikas
Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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Anexo I
Currículos dos Candidatos a 7º Membro do Conselho de Administração e Membro
Suplente do Conselho Fiscal indicado por parte de acionista minoritário da Companhia

Candidato a 7º Membro do Conselho de Administração:
Daniel Vinicius Alberini Schrickte, brasileiro, formado em ciências econômicas pela
FAE Business e MBA com ênfase em Gestão de Investimentos pela FGV/SP. Ele foi
Conselheiro de administração da Construtora Viver (setor de atividade: construção civil)
e suplente do conselho fiscal do Banco Indusval (setor de atividade: bancos). É sócio
fundador da CTM Investimentos. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Eternit de
2015 a 2016. Foi membro do conselho fiscal da Unipar Carbocloro por dois mandatos
(2013 a 2015). Atualmente é membro titular do Conselho Administração da Unipar
Carbocloro (setor de atividade: petroquímico), membro do conselho fiscal da Livrarias
Saraiva (setor de atividade: Varejo), membro do conselho fiscal da Sonae Sierra (setor
de atividade: Shopping Center) e membro do conselho fiscal do Banco Mercantil do
Brasil (setor de atividade: bancos), e desde 2016 é membro do Conselho Fiscal da
Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades acima faz parte do Grupo
Eternit.
Candidato a Membro Suplente do Conselho Fiscal:
Tiago Guitián dos Reis, Administrador de Empresas formado pela Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo. Foi fundador da Set Investimentos, gestora especializada em
ações. Sócio fundador e CEO da Suno Research.

INFORMAÇÕES PARA ITENS 12.5, 12.6, 12.9 E 12.10 DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNICA, CONFORME ANEXO 24 DA
INSTRUÇÃO CVM 552/14
12.5 Dados cadastrais e experiência profissional:
Nome completo: Daniel Vinicius Alberini Schrickte
Data de Nascimento: 03/10/1981
Profissão: Economista
CPF: 031.042.789-46
Cargo eletivo a ser ocupado: Membro do Conselho de Administração
Número de mandatos consecutivos: zero
Outros cargos e funções exercidas na Companhia: membro do Conselho Fiscal até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia de 2017
Currículo, com as informações:
1. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
Brasileiro, formado em ciências econômicas pela FAE Business e MBA com ênfase em Gestão
de Investimentos pela FGV/SP. Ele foi Conselheiro de administração da Construtora Viver
(setor de atividade: construção civil) e suplente do conselho fiscal do Banco Indusval (setor de
atividade: bancos). É sócio fundador da CTM Investimentos. Foi membro suplente do
Conselho Fiscal da Eternit de 2015 a 2016. Foi membro do conselho fiscal da Unipar
Carbocloro por dois mandatos (2013 a 2015).
2. indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou
organizações do terceiro setor
Atualmente é membro titular do Conselho Administração da Unipar Carbocloro (setor de
atividade: petroquímico), membro do conselho fiscal da Livrarias Saraiva (setor de atividade:
Varejo), membro do conselho fiscal da Sonae Sierra (setor de atividade: Shopping Center) e
membro do conselho fiscal do Banco Mercantil do Brasil (setor de atividade: bancos), e desde
2016 é membro do Conselho Fiscal da Eternit. Além da Companhia, nenhuma das sociedades
acima faz parte do Grupo Eternit.

12.9 Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a) administradores da Companhia
Não existe relação conjugal, união estável ou parentesco entre candidatos aos cargos do
Conselho Fiscal da Companhia.
b) (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 Fiscal da Companhia e administradores de controladas, diretas ou
indiretas.
c) (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 Fiscal da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas e
controladores diretos ou indiretos da Companhia.
d) (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 Fiscal da Companhia e administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas da Companhia.

12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e1:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente,pela Companhia, com exceção daquelas em que
a Companhia detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social
Não aplicável, não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 (três) últimos exercícios sociais, entre o candidato ao cargo do Conselho Fiscal da
Companhia, administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou indiretamente
pela Companhia, com exceção daquelas em que a Companhia detenha, direta ou
indiretamente, a totalidade do capital social.
b) controlador direto ou indireto da Companhia
Não aplicável, não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 (três) últimos exercícios sociais, entre o candidato ao cargo do Conselho Fiscal da
Companhia e controlador direto ou indireto do emissor.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada
ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

1

Conforme Ofício Circular CVM SEP 01/2017, as informações solicitadas neste item devem ser
prestadas relativamente aos administradores atuais do emissor e não sobre as pessoas que atuaram
como administradores nos último 3 anos.

Não aplicável, não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 (três) últimos exercícios sociais, entre o candidato ao cargo do 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 II
Carta de renúncia à indicação de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia e
Carta por parte de acionista minoritário da Companhia indicando o 7º Membro do
Conselho de Administração e Membro Suplente do Conselho Fiscal da Companhia

