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TRAÇÃO
AGOE 2010
Prezados Senhores,

A MULTIPLUS S.A. (“Companhia”) com o objetivo de instruir as matérias a serem deliberadas na Assembleia
Geral Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada no dia 03 de março de 2016, às 11h00, na sede social
localizada na Alameda Xingu, nº 350, conjuntos 1501 a 1504, 1701 e 1702, Condomínio iTower Iguatemi
Alphaville, Alphaville Empresarial e Industrial, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06455911,
disponibiliza de forma consolidada através do presente Manual todas as informações e documentos
necessários para participação de seus Acionistas na mencionada Assembleia.
Contamos com a participação de todos os nossos Acionistas.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2016.

Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Encaminhamos a proposta da Administração da Companhia que será submetida à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 03 de março de 2016, como segue:
1).
Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, obedecendo ao percentual
mínimo de 30% (trinta por cento) de conselheiros independentes, conforme Estatuto Social da
Companhia, em face do término do mandato dos atuais conselheiros.
Em face do término do mandato dos atuais conselheiros, a Administração da Companhia propõe e
recomenda a eleição dos seguintes membros efetivos para o Conselho de Administração:


ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG
2.389.241 SSP/DF, inscrito no CPF/MF 224.852.601-68, para o cargo de Conselheiro, como
membro Independente da Companhia, indicado pela acionista controladora TAM S/A. O Sr.
Antonio atualmente é Presidente da Editora FTD, empresa de capital fechado, pertencente ao
Instituto Marista, que atua no mercado editorial, na produção e distribuição de conteúdo didático,
sendo uma das líderes do mercado editorial, tendo iniciado as atividades na empresa em 2010. É
responsável pela gestão dos negócios da editora, atuando também em diversos comitês do Grupo
Marista. Em 2010, foi co-presidente, responsável pelo direcionamento estratégico e gestão dos
negócios do Grupo Carlos Chagas, emrpesa de capital fechado que atua em serviços de saúde.
Atuou como Vice-Presidente Executivo do Grupo Notre Dame Intermédica e CEO da Seguradora
Notredame, empresa de capital fechado que atua em serviços de saúde e negócios sinérgicos
(2008-2009), responsável pela gestão do negócio de seguro saúde. Presidente da Companhia
Brasileira de Meios de Pagamento - VisaNet, empresa de capital fechado, controlada pelos Bancos
Bradesco, ABN Real e Visa do Brasil, que atua em serviços de rede, transações eletrônica com foco
em cartão de crédito e débito, sendo responsável pela gestão dos negócios da empresa (20042008), como Presidente da empresas Brasilveículos Companhia de Seguros (2003 – 2004) e como
Vice-Presidente de varejo/distribuição e de controle/relações com investidores do Banco do Brasil
(1999-2003). Foi membro dos conselhos de administração do Fundo de Pensão dos Funcionários do
Banco do Brasil (Previ), grupo La Fonte Participações, Brasilveículos Companhia de Seguros, Aliança
do Brasil Companhia de Seguros, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (VisaNet), Telemar
Ceará, Grupo Paranapanema e Companhia Brasileira de Gestão em Serviços – Orizon. Possui
diploma de graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Brasília, MBA em
Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e especialização em Finanças
Internacionais pela FGV e Universidade do Texas (EUA). Cursou ainda MBA em Controladoria pela
Universidade de São Paulo (Fipecafi), MBAem Ciências Contábeis pela FGV e Breakthrough for
Senior Executives pelo International Institute for Management Development, em Lausanne (Suíça).



ELCIO ANIBAL DE LUCCA, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº
3.330.948-6 SSP/SP e no CPF 200.745.148-49, para o cargo de Conselheiro, como membro
Independente da Companhia, indicado pela acionista controladora TAM S/A. O Sr. Elcio é
graduado em administração, com pós-graduação e mestrado pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo EASP/FGV, Administrador Emérito pelo CRA/SP e Conselheiro de Empresas
Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). O Sr. Elcio atuou como
Presidente da Serasa no período de 1991 a 2007, Vice Presidente do Conselho de Administração de
Empresa de Administração de São Paulo EASP/FGV, Conselheiro da ACREFI, Diretor Setorial da
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FEBRABAN. Dentre outras atribuições, é atualmente presidente da LUCCRA, Presidente Fundador
do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), Membro do Conselho de Notáveis
E-Learnig & Performance Brasil, CTA – Comitê de Auto Avaliação da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo, Conselheiro do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola e Conselheiro
do IAS – Instituto Ayrton Senna.


JOSÉ EDSON CARREIRO, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade nº
5.609.557 e inscrito no CPF nº 533.959.138-72, para o cargo de Conselheiro, indicado pela
acionista controladora TAM S/A. O Sr. Carreiro foi gerente da Pricewaterhouse & Coopers até
1984, sendo responsável por clientes das áreas industrial, comercial e de serviços, bem como pela
área de consultoria tributária e societária do escritório localizado na Cidade de Salvador, Estado da
Bahia. Foi sócio-diretor da Divisão de Consultoria Tributária e Societária da BDO Trevisan Auditores
Independentes de 1984 a 1990 e sócio de Andrezani Advocacia Empresarial de 1990 até 2011,
escritório de advocacia com atuação predominantemente em direito empresarial. Em junho de
2011, fundou o escritório Carreiro, Calli & Oliveira - Sociedade de Advogados, cuja atuação tem
ênfase na advocacia tributária e societária.



MARCO ANTONIO BOLOGNA, brasileiro, engenheiro, divorciado, portador da cédula de identidade
RG 6.391.9965 SSP/SP e do CPF 685.283.378-04, para o cargo de Conselheiro, indicado pela
acionista controladora TAM S/A. O Sr. Bologna é engenheiro de produção formado pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, possui curso de extensão em serviços financeiros pela
Manchester Business School da Universidade de Manchester. É Presidente (CEO) do Banco Fator
S/A desde junho/2015 e Presidente do Conselho de Administração da TAM S/A desde abril/2014.
No período de maio/2010 a abril/2015 foi Diretor Presidente (CEO) da TAM S/A, holding
controladora da TAM Linhas Aéreas S/A, da Multiplus S/A e da TAM Airlines no Paraguai; ocupa o
cargo de Conselheiro da TAM S/A, desde junho/2012; membro do Conselho de Administração da
Suzano Papel e Celulose S/A, desde abril/2006; de fevereiro/2008 a dezembro/2008; Membro do
Conselho da WTorre Commercial Properties, de fevereiro/2009 a dezembro/2011; consultor da
TAM Empreendimentos e Participações (Holding da Família Amaro), de maio/2003 a
setembro/2009; conselheiro da TAM Aviação Executiva S/A, de outubro de 2008 a junho/2012;
Diretor Presidente da TAM Aviação Executiva, de março/2009 a abril/2010; Presidente da TAM
Linhas Aéreas S/A de janeiro/2004 a dezembro/2017 e Vice Presidente de Finanças e Gestão (CFO)
de março/2001 a dezembro/2013; Conselheiro do Fundo de Treinamento da Associação
Internacional de Transporte Aéreo (IATA) em Genebra, Suíça, no período 2010/2011.



MAURÍCIO ROLIM AMARO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
12.238.201-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF 269.303.758-10, para o cargo de Conselheiro, indicado
pela acionista controladora TAM S/A. O Sr. Maurício é vice-presidente do Conselho de
Administração da TAM S.A., companhia holding que é acionista controlador da Companhia, sendo
membro do referido Conselho de Administração desde dezembro de 2004. É, também, presidente
do Conselho de Administração da TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A., companhia que presta
serviços de aviação executiva, táxi aéreo, manutenção de aeronaves executivas e representação
comercial de fabricantes de aeronaves e componentes, sendo membro do referido Conselho de
Administração desde novembro de 2003. Possui diploma de graduação em Administração de
Empresas e em Aviation Administration pela Broward Community College, na Flórida (EUA).



ROBERTO ALVO MILOSAWLEWITSCH, chileno, engenheiro, casado, portador do passaporte nº
8.823.367-0, com endereço comercial na Av. Presidente Riesco, 5711, 19 andar, Las Condes,
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Santiago, Chile, para o cargo de Conselheiro, indicado pela acionista controladora TAM S/A. O Sr.
Roberto atualmente é Vice Presidente Sênior Internacional e Alianças e foi Vice-Presidente Senior
de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico da LATAM Airlines Group S.A. (companhia de
transporte aéreo de passageiros e de carga com sede no Chile) desde 2008. Anteriormente, foi
Diretor Financeiro da LAN Argentina (companhia de transporte aéreo de passageiros e de carga
com sede na Argentina, integrante da LATAM Airlines Group) de 2005 a 2008, Vice-Presidente de
Desenvolvimento da LATAM de 2003 a 2005 e Vice-Presidente de Tesouraria também da LATAM de
2001 a 2003. Até 2001, ocupou diversos cargos na Sociedad Química y Minera de Chile S.A.,
mineradora chilena de não-metálicos.


ARMANDO FEDERICO VALDIVIESO MONTES, chileno, casado, engenheiro civil, portador do
passaporte emitido pela República do Chile número 8.321.934-3, com endereço comercial na Av.
Presidente Riesco, 5711, 19 andar, Las Condes, Santiago, Chile, para o cargo de Conselheiro,
indicado pela acionista controladora TAM S/A. O Sr. Armando é engenheiro civil, com MBA
Executivo na Universidade de Harvard. Atualmente, exerce a função de Vice-Presidente Comercial
Sênior do Grupo LATAM, cargo que assumiu em 2015, anteriormente ocupou a posição de
Executivo Geral da LAN, no período entre 2012 e 2015, em decorrência do processo de associação
da LAN e TAM. O Sr. Valdivieso foi Gerente Geral de Passageiros da LAN desde 2006. Entre 1997 e
2005 desempenhou as atividades de Gerente Geral de Carga da Lan Airlines. De 1995 até 1997, foi
Gerente Geral de Fast Air, sendo que entre 1991 e 1994, foi Vice-Presidente nos Estados Unidos da
Fast Air con residencia en Miami.

Os candidatos indicados declaram, para todos os fins de direito, não estarem incursos em nenhum crime
que os impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos
termos da lei.
Será cumprido mandato unificado de 02 (dois) anos pelos candidatos indicados de acordo com o
estabelecido no Estatuto Social da Companhia, encerrando-se em 03 de março de 2018.
As informações sobre os candidatos indicados ao Conselho de Administração, com as informações dos itens
12.5 a 12.10 do Formulário de Referência, estão disponíveis para consulta dos Acionistas no Anexo I da
presente Proposta, atendendo ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM n. 481/09 e Anexo A da Instrução
CVM 552/14.
****************************************
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MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
CNPJ/MF n. 11.094.546/0001-75
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ANEXO I
CANDIDATOS INDICADOS
(ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, com redação dada
pelo Anexo A da Instrução CVM 552/14)
1) ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
ANTONIO LUIZ RIOS DA SILVA
b. data de nascimento
15/06/1961
c. profissão
Economista
d. CPF ou número do passaporte
224.852.601-68
e. cargo eletivo ocupado
Membro Independente do Conselho de Administração
f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Não
no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser
positivo, qual foi o critério utilizado Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau
pelo emissor para determinar a daquele, e não ser vinculado a sociedade ou entidade
independência
relacionada ao Acionista Controlador; (iii) não ter sido
empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador
ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou
parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além da de conselheiro.
l. número de mandatos consecutivos
2
m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da Editora FTD
empresa
Mercado editorial, na produção e distribuição de conteúdo
didático
 cargo
Presidente
 se a empresa integra (i) o grupo N/A
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
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mobiliário do emissor
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
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 administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
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2) ELCIO ANIBAL DE LUCCA
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
ELCIO ANIBAL DE LUCCA
b. data de nascimento
14/01/1947
c. profissão
Administrador
d. CPF ou número do passaporte
200.745.148-49
e. cargo eletivo ocupado
Membro Independente do Conselho de Administração
f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Não
no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia; (ii) não ser
positivo, qual foi o critério utilizado Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau
pelo emissor para determinar a daquele, e não ser vinculado a sociedade ou entidade
independência
relacionada ao Acionista Controlador; (iii) não ter sido
empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador
ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de
independência; (v) não ser funcionário ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou
parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além da de conselheiro.
l. número de mandatos consecutivos
1
m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da LUCCRA – Lucro com Responsabilidade
empresa
Instituição
 cargo
Presidente
 se a empresa integra (i) o grupo N/A
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
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
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suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
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 administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
3) JOSÉ EDSON CARREIRO
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
JOSÉ EDSON CARREIRO
b. data de nascimento
03/11/1952
c. profissão
Advogado
d. CPF ou número do passaporte
533.959.138-72
e. cargo eletivo ocupado
Membro Efetivo do Conselho de Administração
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f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Não
no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso N/A
positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a
independência
l. número de mandatos consecutivos
2
m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da Carreiro, Calli & Oliveira - Sociedade de Advogados
empresa
Escritório de Advocacia
 cargo
Sócio
 se a empresa integra (i) o grupo N/A
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
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
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c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
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 administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
4) MARCO ANTONIO BOLOGNA
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
MARCO ANTONIO BOLOGNA
b. data de nascimento
22/04/1955
c. profissão
Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte
685.283.378-04
e. cargo eletivo ocupado
Membro Efetivo do Conselho de Administração
f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Presidente do Conselho de Administração da TAM S/A desde
no emissor
abril/2014
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso N/A
positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a
independência
l. número de mandatos consecutivos
1
m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da Banco Fator S/A
Instituição Financeira
empresa
 cargo
Presidente
 se a empresa integra (i) o grupo N/A
econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor
que detenha participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma
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mesma classe ou espécie de valor
mobiliário do emissor
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
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 administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
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controladas de alguma dessas pessoas
5) MAURÍCIO ROLIM AMARO
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
MAURÍCIO ROLIM AMARO
b. data de nascimento
17/12/1970
c. profissão
Empresário
d. CPF ou número do passaporte
269.303.758-10
e. cargo eletivo ocupado
Membro Efetivo do Conselho de Administração
f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Vice Presidente do Conselho de Administração da TAM S.A.
no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso N/A
positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a
independência
l. número de mandatos consecutivos
2
m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da TAM Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A.
empresa
Táxi aéreo
 cargo
Presidente do Conselho de Administração
 se a empresa integra (i) o grupo N/A
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
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
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comitês ou estruturas não sejam estatutários
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
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 administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
6) ROBERTO ALVO MILOSAWLEWITSCH
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
ROBERTO ALVO MILOSAWLEWITSCH
b. data de nascimento
07/12/1968
c. profissão
Engenheiro
d. CPF ou número do passaporte
portador do passaporte nº 8.823.367-0 – Chile
e. cargo eletivo ocupado
Membro Efetivo do Conselho de Administração
f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Não
no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso N/A
positivo, qual foi o critério utilizado
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pelo emissor para determinar a
independência
l. número de mandatos consecutivos
2
m. informações sobre: i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
 nome e setor de atividade da LATAM Airlines Group S.A.
Companhia Aérea
empresa
 cargo
Vice Presidente Sênior Internacional e Alianças
 se a empresa integra (i) o grupo A empresa integra o grupo econômico do emissor.
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
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores
das
sociedades
controladoras diretas e indiretas do
emissor
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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 Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
7) ARMANDO FEDERICO VALDIVIESO MONTES
12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
a. nome
ARMANDO FEDERICO VALDIVIESO MONTES
b. data de nascimento
01/01/1963
c. profissão
Engenheiro Civil
d. CPF ou número do passaporte
Passaporte - 8.321.934-3
e. cargo eletivo ocupado
Membro Efetivo do Conselho de Administração
f. data de eleição
Data da realização da AGE 03/03/2016
g. data da posse
Data da realização da AGE 03/03/2016
h. prazo do mandato
02 anos - 03 de março de 2018
i. outros cargos ou funções exercidos Não
no emissor
j. se foi eleito pelo controlador ou não
Sim
k. se é membro independente e, caso Não
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 LATAM AIRLINES GROUP
empresa
Companhia Aérea
 cargo
Vice-Presidente Sênior Comercial LATAM
 se a empresa integra (i) o grupo A empresa integra o grupo econômico do emissor.
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
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
Não
ii.
qualquer
condenação
em
processo Não
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administrativo da CVM e as penas aplicadas
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na Não
esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
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
Não
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
N/A
12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram 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
N/A
12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a. administradores do emissor
Não
b. (i) administradores do emissor e (ii) Não
administradores de controladas, diretas
ou indiretas, do emissor
c. (i) administradores do emissor ou de Não
suas controladas, diretas ou indiretas e
(ii) controladores diretos ou indiretos
do emissor
d. (i) administradores do emissor e (ii) Não
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 administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou Não
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 Não
emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, Não
cliente, devedor ou credor do emissor,
de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
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