SONAE SIERRA BRASIL S.A.
NIRE 35.300.358.325
CNPJ/MF n° 05.878.397/0001-32 / Código CVM 02235-7
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
INSTALAÇÃO DE CONSELHO FISCAL E INDICAÇÃO DE CANDIDATOS PARA O
CONSELHO FISCAL
A SONAE SIERRA BRASIL S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Dr. Cardoso de
Melo, nº 1.184, 13º andar, sala 132, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE
35.300.358.325, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.878.397/0001-32, registrada na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 02235-7
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos das orientações
constantes do Ofício-Circular/CVM/SEP/N.° 01/2017, de 23 de fevereiro de 2017, o quanto segue:
Os acionistas minoritários da Companhia, ALASKA POLAND FIA BDR NIVEL 1,
ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I E ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA,
representados pela sua gestora, Alaska Asset Management, titulares de 7,81% do capital social da
Companhia, solicitaram a instalação do Conselho Fiscal da Companhia. Tendo em vista que o capital
social da Companhia é superior a R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), estão
cumpridos os requisitos dos artigos 161, §2.º e 291 da Lei das S.A., bem como o disposto na Instrução
CVM n.º 324, de 19 de janeiro de 2000.
Ademais, os acionistas minoritários acima referidos indicaram os nomes abaixo listados para
integrar o quadro de candidatos que participarão do processo de eleição de membros do Conselho
Fiscal da Companhia, que ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada às
11h00 do dia 27 de abril de 2017, dando-se, neste aviso aos acionistas, publicidade e transparência aos
nomes indicados, consoante o artigo 6.º, inciso II da Instrução CVM n.º 481 de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada:
 Sr. Eduardo Christovam Galdi Mestieri, brasileiro, solteiro, administrador, para ocupar
o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e
 Sr. Henrique Bredda, brasileiro, casado, engenheiro, para ocupar o cargo de membro
suplente do Conselho Fiscal do Sr. Eduardo Christovam Galdi Mestieri.

As informações dos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência aos candidatos indicados
pelos referidos acionistas minoritários, exatamente como foram repassadas à Companhia, constam do
Anexo I e as cartas recebidas pela Companhia constam do Anexo II ao presente Aviso aos Acionistas.
Caso algum outro acionista minoritário deseje indicar candidatos para compor o Conselho
Fiscal da Companhia poderá enviar por escrito a indicação ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, incluindo o nome, a qualificação completa e o currículo resumido do
indicado, contendo as informações necessárias ao preenchimento dos itens 12.5 a 12.10 do formulário
de referência, conforme Anexo A da Instrução CVM n.º 552, de 09 de outubro de 2014.
Quando da indicação de membros para o Conselho Fiscal, tendo em vista a legislação aplicável,
a Companhia pede a gentileza dos senhores acionistas indicarem, um candidato a membro efetivo e o
respectivo candidato suplente.
Considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal, a administração da Companhia
reitera que, conforme previamente informado no item 13 do Anexo IV da Proposta da Administração
da Companhia, divulgada no dia 28 de março de 2017, o Conselho Fiscal, quando instalado, é
composto por 03 (três) membros.
São Paulo, 30 de março de 2017.

Carlos Alberto Correa
Diretor de Relações com Investidores
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AVISO AOS ACIONISTAS
ANEXO I
CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
INDICADOS POR ACIONISTAS MINORITÁRIOS DA COMPANHIA
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela:
a. nome: Eduardo Christovam Galdi Mestieri
b. data de nascimento: 08/01/1991
c. profissão: Administrador
d. CPF ou número do passaporte: 398.427.698-28
e. cargo eletivo ocupado: Conselheiro Fiscal Efetivo
f. data de eleição: AGO/2017
g. data da posse:
h. prazo do mandato: AGO/2018
i. outros cargos ou funções exercidas no emissor: N/A
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor
para determinar a independência:
l. número de mandatos consecutivos: N/A
m. informações sobre:
i.
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 valor mobiliário do emissor:
Alaska Asset Management: Jun/15 – atualmente, São Paulo SP (Gestora de recursos; não integra
grupo econômico do emissor)
 Sócio Fundador.
 Analista de renda variável
 Conselho Fiscal – Magazine Luiza (Suplente)
Venturestar Capital Management: Set/13 – Jun/15, São Paulo SP - (Gestora de recursos; não
integra grupo econômico do emissor)
 Analista de renda variável
Skipper Investimentos: Jun/12 – Sep/13, São Paulo SP (Gestora de recursos; não integra grupo
econômico do emissor)
 Analista de renda variável

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades
ou organizações do terceiro setor:
N/A
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:
iii. 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:
Não há.
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:
N/A
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 estatutários:
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuam como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, 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:
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a. administradores do emissor:
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor:
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor:
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor:
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor 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:
b. 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 há.
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do
emissor, indicar, em forma de tabela:
a. nome: Henrique Bredda
b. data de nascimento: 30/08/1981
c. profissão: Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte: 221.014.238/55
e. cargo eletivo ocupado: Conselheiro Fiscal Suplente
f. data de eleição: AGO/2017
g. data da posse:
h. prazo do mandato: AGO/2018

i. outros cargos ou funções exercidas no emissor: N/A
j. se foi eleito pelo controlador ou não: Não.
k. se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado pelo emissor
para determinar a independência:
l. número de mandatos consecutivos: N/A
m. informações sobre:
ii.
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 valor mobiliário do emissor:
Portfolio Manager
Alaska Asset Management: Jun/15 – atualmente, São Paulo SP - (Gestora de recursos; não integra
grupo econômico do emissor)
 Sócio Fundador.
 Gestor de fundo de ações e Multimercado.
 Conselho Fiscal – Log-In
Portfolio Manager
Venturestar Capital Management: Set/13 – Jun/15, São Paulo SP - (Gestora de recursos; não
integra grupo econômico do emissor)
 Gestor de fundos.
Portfolio Manager
Skipper Investimentos: Apr/10 – Sep/13, São Paulo SP - (Gestora de recursos; não integra grupo
econômico do emissor)
 Sócio Fundador
 Gestor de fundo de ações.
ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades
ou organizações do terceiro setor:
Não há.
n. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal:
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas:
iii. 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:
Não há.
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:
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 estatutários:
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuam como membro dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, 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:

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o
segundo grau entre:
a. administradores do emissor:
b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor:
c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor:
d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras
diretas e indiretas do emissor:
Não há.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle
mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor 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:
b. 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 há.
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ANEXO II
CÓPIA DA CARTA COM PEDIDO DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL E INDICAÇÃO DOS
CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

