FRAS-LE S.A.
CNPJ/MF nº 88.610.126/0001-29
Companhia Aberta
Aviso aos Acionistas

A administração da Companhia comunica o acionista Victoire Investimentos Administração
de Recursos Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia, conforme carta
recebida nesta data e anexa a este aviso, encaminhou a indicação de Walter Jansen Neto
para compor o Conselho de Administração e de Fernando Barbosa de Oliveira, como
membro titular do Conselho Fiscal, sendo que o candidato para compor o Conselho Fiscal já
fora indicado pelo acionista PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, conforme Aviso aos Acionistas divulgado no dia 23 de março de 2016.
Tais indicações serão encaminhadas a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26
de abril de 2016, sendo que a eleição dependerá de deliberação dos acionistas, na forma e
preceitos legais aplicáveis.
Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio endereço eletrônico ri@fras-le.com
ou do telefone (54) 3239-1517.
Caxias do Sul, 19 de abril de 2016.
Ricardo Reimer
Diretor de Relações com Investidores

São Paulo, 18 de abril de 2016
FRAS-LE S.A.
Rodovia RS 122, Km 66, nº 10.945
Bairro Forqueta CEP 95010-550 - Caxias do Sul – RS
Att. Sr. Jorge Roberto Gomes
Relações com o Mercado de Capitais
Ref.: Indicação de membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal
Prezados Senhores:
A Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda (“Victoire”), titular de
ações ordinárias de emissão da FRAS-LE S.A. (“FRAS-LE”), gostaria de apresentar suas
considerações sobre a Proposta da Administração a ser elaborada visando a Assembléia Geral
Ordinária (“AGO”) de 2016 da Companhia.
Como é de seu conhecimento, a Victoire acredita no potencial de crescimento e capacidade de
geração de riqueza da FRAS-LE. Como investidores de longo prazo, os Fundos mantém
postura ativa junto às companhias investidas e sempre envidam seus melhores esforços para
contribuir com a Administração para criar ambiente favorável à otimização dos resultados e
sua distribuição justa entre todos os stakeholders.
Nesse sentido e de acordo com o disposto no artigo 6º, inciso II, da Instrução CVM nº481/09,
temos que as Companhias devem divulgar informações sobre candidatos para o Conselho de
Administração e Conselho Fiscal propostos por acionistas não controladores.
Em ocasião da AGO a ser realizada em abril de 2016, gostaríamos de indicar os seguintes
nomes abaixo:
Conselho de Administração:
- Sr. Walter Jansen Neto (titular)
Conselho Fiscal:
- Sr. Fernando Barbosa de Oliveira (titular)

Atenciosamente,
_______________________________________________________
Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda
Cesar Mezomo

