20 de janeiro de 2021
83/2021-SLS

Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial
At. Sr. Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezado Senhor,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o número
de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até
21/01/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Att. Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
C/C para Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Att. Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Att. Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
Ref.:

Ofício B3 83/2021-SLS de 20/01/2021 - Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial

Assunto:

Movimentação atípica de Ações

Prezados Senhores,
Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial, companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de
São Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º andar, Pinheiros, CEP 05423-040, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n.º 61.092.037/0001-81 (“Companhia”), neste ato,
devidamente representada pelo Diretor de Relações com Investidores, vem, respeitosamente, por meio deste, prestar
esclarecimentos relativamente a movimentação atípica de ações:
Não houve nenhum fato relevante de conhecimento da Companhia que possa justificar as oscilações registradas com as
ações de emissão da Companhia, o número de negócios e a quantidade negociada, no período compreendido entre
07/01/2021 e 20/01/2021 (até às 17:35hs).
A administração desconhece qualquer fato que não tenha sido divulgado ao mercado que possa justificar a movimentação
das ações ordinárias de sua emissão nos pregões do período acima informado.
No entanto, a Eternit julga importante esclarecer que na data de ontem divulgou Comunicado ao Mercado, em linha com
o Programa de Investimentos do seu parque industrial (“Programa”) em face do aumento de capital realizado no ano de
2020, em continuidade a outros comunicados, visando demonstrar aos seus acionistas e ao mercado em geral, o
andamento dos projetos do Programa. A Eternit não verifica nenhuma relação deste Comunicado com a variação de
negociação de ações apontadas por V.Sas. no Ofício em referência.
A Companhia esclarece que preza pela ampla divulgação das informações relevantes e que possam influenciar nos valores
mobiliários de sua emissão e manterá o mercado e seus acionistas devidamente informados nos termos da Lei das S.A. e
Regulamentos da Comissão de Valores Mobiliários.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Vítor Mallmann
Diretor de Relações com Investidores

