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FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 22.266.175/0001-88
NIRE 32.3.0002794-6
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO A SER SUBMETIDA À ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FERTILIZANTES HERINGER S.A. A SER
REALIZADA ÀS 10 HORAS DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019
A administração da FERTILIZANTES HERINGER S.A. (“Companhia”) vem, em
atendimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”) e com base nos artigos 10 e 11 da IN CVM 481/2009,
submeter a presente proposta à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser
realizada, em primeira convocação, às 10 horas do dia 10 de janeiro de 2019 (“AGE”), a qual
deliberará sobre a eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho de Administração.
Será tratada na AGE a seguinte deliberação:
I.
Eleição de 01 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia,
em razão da renúncia do Conselheiro Christopher Pringle Reynolds;

Eleição de novo membro para o Conselho de Administração
Conforme previsto no artigo 10 da Instrução IN CVM 481/2009, consta no Anexo II à
presente proposta a indicação do novo membro do Conselho de Administração.

Paulínia (SP), 26 de dezembro de 2018.

FERTILIZANTES HERINGER S.A.
***
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ANEXO I
ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
(Instrução CVM 481/09 – Art. 10 - itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência)
12.6.
Conselho de Administração - Membro Efetivo
Nome

Idade

CPF

Profissão

Outros cargos e
funções
exercidas
no
emissor
John Whitaker 33 anos
Dhamer

075.262.241-22

Órgão Administração Data de eleição Prazo
do
mandato
Cargo
eletivo Data de posse
ocupado
Foi eleito pelo
controlador

Pertence apenas ao 10.01.2018
Conselho
de
Administração

Administrador Conselho
de Empresas
Administração
(Efetivo)

de 10.01.2019

Até a Assembleia
Geral Ordinária a
ser realizada em
2019
Não

12.8.
a.

Currículo do membro do Conselho de Administração eleito na AGE:

John Whitaker Dhamer
Graduado em Finanças e Negócios Internacionais pela Fordham University - New York, NY
no período de 2004 a 2008, atualmente cursa MBA na Esalq - USP. Experiência em negócios
internacionais, liderança em vendas de fertilizantes e desenvolvimento de negócios. Líder de
uma diversificada carteira de clientes em várias regiões ao redor do mundo. Forte
relacionamento nas indústrias e aprimoramento no mercado de potássio, nitrogênio e fósforo.

3

b.
Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo o membro
do Conselho de Administração
Não há qualquer condenação envolvendo o membro do Conselho de Administração eleito na
AGE e o suplente.
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 qualquer grau de parentesco entre o Sr. John Whitaker Dhamer e as pessoas
elencadas.
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
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 qualquer relação entre o Sr. John Whitaker Dhamer e as pessoas elencadas.
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