TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Companhia Aberta – CNPJ 33.467.572-0001/34
AVISO AOS ACIONISTAS
Indicação de candidatos a membros do Conselho de Administração e Conselho
Fiscal, apresentada por acionistas minoritários

Comunicamos aos Srs. Acionistas e ao mercado em geral, nos termos das orientações
contidas no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº3/2019, de 28/02/2019, que a Companhia
recebeu carta encaminhada pelo acionista minoritário João Alberto de Almeida Borges,
indicando para o Conselho de Administração o candidato JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA
BORGES, bem como indicando para o Conselho Fiscal os candidatos MARCO ANTONIO
SIQUEIRA como titular e ERNANI CATALANI FILHO como suplente, para as eleições
que ocorrerão na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no próximo dia 29 de
abril de 2019, às 14:00 hs.
Divulgamos em anexo as informações dos subitens 12.5 a 12.10 do Formulário de
Referência, conforme indicado no Anexo “A” da Instrução CVM nº 552, de 05 de
outubro de 2014.

São Paulo, 26 de abril de 2019.

José Maria de Campos Maia Netto
Diretor de Relações com Investidores

Em atendimento ao artigo 10 da Instrução CVM 481, a Companhia fornece abaixo as
informações indicadas nos subitens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, conforme
indicado no Anexo “A” da Instrução CVM nº 552, de 09 de outubro de 2014.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12.5 / 12.6 – Composição e experiência profissional do Conselho de Administração:

Indicação de candidatos a membros do Conselho de Administração apresentada por acionistas minoritários
Nome

CPF
Outros Cargos e funções
João Alberto de Almeida Borges
026.151.267-68

Dt Nascimento

Orgão da ADM

Data de eleição

Prazo do mandato

Profissão

Cargo Eletivo indicado

Data de Posse

Indicado pelo
controlador

Número de mandatos
consecutivos
Percentual de
participação em
reuniões (%)

-

CA

29/04/2019

Até a A.G.O. de 2022

superior a 5

Engenheiro

Conselho ADM Titular

Não

n/a

Não exerce outros cargos ou funçoes na companhia

A Companhia não tem conhecimento da existência, nos últimos 05 (cinco) anos, de condenações
cíveis, criminais ou administrativas, transitadas em julgado, em nome dos candidatos acima.
A Companhia declara ainda que não obteve dos indicados acima a informação de que estão em
condições de firmar a declaração de desimpedimento prevista em Lei e no artigo 2º da Instrução
CVM nº 367/2002.

12.7/8 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração:

Não há composição de comitês na Companhia.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas
a administradores do emissor, controladas e controladores:

A pessoa indicada não possui relação conjugal, união estável ou parentesco até
o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e
controladores.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros:

Não há relação de subordinação, prestação de serviço ou controle entre
administradores e controladas, controladores e outros.
CONSELHO FISCAL
12.5 / 12.6 – Composição e experiência profissional do Conselho Fiscal:

Indicação de candidatos a membros do Conselho Fiscal apresentada por acionistas minoritários
Nome

CPF
Outros Cargos e funções
Marco Antonio Siqueira
101.681.048-22

Número de mandatos
consecutivos
Percentual de
participação em
reuniões (%)

Dt Nascimento

Orgão da ADM

Data de eleição

Prazo do mandato

Profissão

Cargo Eletivo indicado

Data de Posse

Indicado pelo
controlador

-

CA

29/04/2019

Até a A.G.O. de 2020

0

Economista

Conselho Fiscal Titular

Não

n/a

Não exerce outros cargos ou funçoes na companhia
Ernani Catalani Filho
046.823.318-09

-

CA

Economista

Conselho Fiscal Suplente

29/04/2019

Até a A.G.O. de 2020

2

Não

n/a

Não exerce outros cargos ou funçoes na companhia

A Companhia não tem conhecimento da existência, nos últimos 05 (cinco) anos, de condenações
cíveis, criminais ou administrativas, transitadas em julgado, em nome dos candidatos acima. A
Companhia declara ainda que não obteve dos indicados acima a informação de que estão em
condições de firmar a declaração de desimpedimento prevista em Lei e no artigo 2º da Instrução
CVM nº 367/2002.

12.7/8 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de
remuneração:
Não há composição de comitês na Companhia.

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas
a administradores do emissor, controladas e controladores:

As pessoas indicadas não possuem relação conjugal, união estável ou
parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor,
controladas e controladores.

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e
controladas, controladores e outros:

Não há relação de subordinação, prestação de serviço ou controle entre
administradores e controladas, controladores e outros.

