ETERNIT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

AVISO AOS ACIONISTAS
Aprovação do Aumento de Capital
A Eternit S.A. – em Recuperação Judicial, (B3: ETER3, “Companhia” ou “Eternit”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, nos termos das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 358 (“ICVM 358”) e nº 480 (“ICVM 480”), conforme alteradas, em Reunião do Conselho de
Administração realizada em 28 de abril de 2020 (“RCA”) foi aprovado o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada de novas ações (“Aumento de
Capital”), conforme disposto no §1º do artigo 5º do Estatuto Social.
Em conformidade com o artigo 30, inciso XXXII, da ICVM 480, a Companhia divulga abaixo o Anexo
30-XXXII, contendo informações e detalhes a respeito do Aumento de Capital e do procedimento para
exercício do direito de preferência e a subscrição das ações ordinárias então emitidas:
1 - Do aumento de capital mediante subscrição de novas ações.
O valor do Aumento de Capital será no valor de no mínimo R$ 9.360.000,00 (“Subscrição Mínima”), e no
máximo R$ 46.800.000,00 (“Subscrição Máxima”), mediante a emissão privada de no mínimo 4.000.000
e no máximo 20.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 2,34 por ação. Caso haja Subscrição Mínima, o capital social da Companhia passará de
R$338.966.879,68, representado por 31.773.929 ações ordinárias, para R$348.326.879,68, representado
por 35.773.929 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Caso haja a Subscrição
Máxima do Aumento de Capital, o capital social da Companhia passará de R$338.966.879,68,
representado por 31.773.929 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para
R$385.766.879,68, representado por 51.773.929 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal. O Conselho de Administração poderá homologar parcialmente o Aumento de Capital desde que
atingida a Subscrição Mínima.
I –Razões do Aumento de Capital e suas consequências jurídicas e econômicas.

A Eternit no seu planejamento plurianual 2020-2024 contemplou um ambicioso programa de
investimentos no seu parque industrial, totalizando um CAPEX de R$ 54.904.000,00 no período, com
ênfase em duas linhas:



Implantação de unidade de demonstração para produção de telhas fotovoltaicas;



Programa de modernização do parque industrial de fibrocimento.

Diante da deterioração do cenário macroeconômico global decorrente da pandemia do COVID-19 e
considerando a relevância do programa de investimentos para recuperação da rentabilidade da companhia,
a Eternit pretende realizar um aumento de capital mediante emissão de ações para subscrição privada no
montante de R$ 46.800 mil.
II – Parecer do Conselho Fiscal.
O Conselho Fiscal (“CF”), em reunião realizada em 28 de abril de 2020, opinou, favoravelmente, à
emissão das ações relativas ao Aumento de Capital, ressalvando que tal opinião não representa uma
manifestação do Conselho Fiscal sobre o mérito da estrutura adotada. A ata da reunião do CF está
disponível no sistema IPE da Comissão de Valores Mobiliários e no website de Relações com
Investidores da Companhia www.eternit.com.br/ri
III – Da destinação dos recursos.

Implantação de unidade de demonstração para produção de telhas fotovoltaicas:
Conforme Fato Relevante de 26/05/2019, a Eternit vem desenvolvendo um projeto pioneiro de produção
de telhas fotovoltaicas e, para comprovação de sua tecnologia, pretende investir em uma unidade de
demonstração localizada em seu site de Atibaia com capacidade de produção de 10,8 MW/a em geração
de energia fotovoltaica. Para fazer frente ao investimento previsto para o exercício de 2020, pretende-se
captar R$ 5.800 mil destinados à construção da unidade fabril, instalação de projetos piloto de aplicação
do produto e gastos com P&D.

Programa de modernização do parque industrial de fibrocimento:
O exercício de 2019 marcou a superação dos problemas operacionais decorrentes da mudança da
tecnologia de produção de fibrocimento para utilização de fibra de polipropileno, evidenciada pelos
ganhos registrados na produtividade, qualidade de produto e custo de produção. Recuperado o
desempenho operacional do parque industrial, o próximo salto de competitividade requer investimentos
nas instalações e, para isto, foi elaborado um programa plurianual para sua modernização. O programa
prevê investimentos, no período de 2020 a 2024, em substituição de equipamentos, automação,
confiabilidade operacional, melhorias de processo etc. De forma a fazer frente aos investimentos previstos
nas unidades de fibrocimento e fibra de polipropileno, pretende-se captar R$ 41.000 mil para desembolso
nos próximos quatro anos.

IV - Número de ações emitidas de cada espécie e classe.

Em razão do aumento de capital, serão emitidas no mínimo 4.000.000 e no máximo 20.000.000 novas

ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

V - Direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.

Às novas ações emitidas serão atribuídos os mesmos direitos conferidos às ações da Companhia
atualmente existentes. As ações emitidas participarão, em igualdade de condições, de todos os benefícios,
tendo direito integral a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da data da respectiva homologação, parcial ou total do aumento de capital.
VI – Informar se partes relacionadas, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os respectivos montantes, quando
esses montantes já forem conhecidos.

Não aplicável.

VII - Do preço de emissão das novas ações.

As novas ações serão emitidas ao valor de R$ 2,34 por ação.
VIII – informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal,
a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital.

As ações de emissão da Companhia não têm valor nominal e não haverá destinação à reserva de capital.

IX - Opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere
à diluição provocada pelo aumento.

O Aumento de Capital, assegurado a todos os acionistas da Companhia através do exercício do direito de
preferência, nos termos do artigo 171, § 2º da Lei das S.A., e com valor atribuído através de critérios
estabelecidos pela legislação aplicável, não acarretará diluição dos acionistas que subscreverem todas as
ações a que têm direito. Somente terá a participação diluída o acionista que optar por não exercer o seu
direito de preferência ou exercê-lo parcialmente.

X - Critério de cálculo do preço de emissão e aspectos econômicos que determinaram a sua escolha:
O preço de emissão das novas ações ("Preço de Emissão") foi fixado nos termos das regras previstas no
parágrafo 1º do artigo 170 da Lei das S.A, e respeitadas as disposições do Parecer de Orientação CVM nº.
1, de 27 de setembro de 1978, conforme alterado, ou seja, conjuntamente pela perspectiva de
rentabilidade da Companhia ("Valor Econômico"); pelo valor do patrimônio líquido da ação ("Valor
Patrimonial"); e, pela cotação das ações na B3 ("Valor de Mercado").

O Valor Econômico foi apurado mediante laudo elaborado por empresa especializada escolhida pela
administração da Eternit, cabendo à empresa especializada definir o critério e a metodologia para
mensuração do valor econômico.
O Valor Patrimonial foi definido com base no balanço (Demonstrações Financeiras) do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019 (demonstrações financeiras padronizadas) divulgado ao mercado pela
Eternit, ou seja, data-base 31/12/2019.
O Valor de Mercado foi definido com base na cotação de fechamento dos 30 (trinta) pregões realizados
no ambiente da B3 que antecederem a RCA, abrangendo o período de 13/03/2020 a 27/04/2020.
Para fins de definição do Preço de Emissão, foi desconsiderado o menor Preço de Emissão indicado pelo
Valor Econômico, pelo Valor Patrimonial e pelo Valor de Mercado, ou seja, foi desconsiderado o Valor
Patrimonial. A média aritmética do Valor Econômico e Valor de Mercado resulta no valor de R$ 3,34 por
ação.
O Preço de Emissão foi fixado em R$ 2,34 por ação, representando um deságio de 30% frente ao valor da
média aritmética do Valor Econômico e Valor de Mercado.
XI - Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de
mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado.
O Preço de Emissão foi fixado em R$ 2,34 por ação, com deságio de 30% frente à média aritmética do
Valor Econômico e Valor de Mercado, em função da elevada volatilidade do mercado acionário em
virtude do atual cenário de incerteza da economia mundial, em decorrência da pandemia do COVID-19,
da volatilidade da própria ação ETER3 e da expectativa de o valor de emissão necessário para
atingimento do valor mínimo de Aumento de Capital (“Subscrição Mínima”). Ressalte-se que o valor de
R$ 2,34 representa um deságio de 18% frente à cotação de fechamento de 27/04/2020, véspera da RCA
que deliberou sobre a matéria, e iguala-se à menor cotação registrada no período de avaliação do Valor de
Mercado (últimos 30 pregões)
XII - Cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão.

A cópia do laudo do valor econômico encontra-se disponível na sede da Companhia.

XIII - Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são
negociadas, identificando

a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos:
Ações ordinárias:

Cotação ETER3
Mínima
Média
Máxima

2017
R$ 5,34
R$ 7,33
R$ 9,54

Cotação ETER3
Mínima
Média
Máxima

2018
R$ 2,22
R$ 4,02
R$ 6,30

Cotação ETER3
Mínima
Média
Máxima

2019
R$ 1,91
R$ 2,66
R$ 4,34

b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:

Ações ordinárias:

Cotação ETER3
Mínima
Média
Máxima

2018
1T18
2T18
R$ 4,92 R$ 2,22 R$
R$ 5,85 R$ 3,70 R$
R$ 6,30 R$ 5,04 R$

3T18
4T18
2,94 R$ 2,50
3,65 R$ 2,89
4,92 R$ 3,96

Cotação ETER3
Mínima
Média
Máxima

2019
1T19
2T19
R$ 2,07 R$ 1,91 R$
R$ 2,86 R$ 2,17 R$
R$ 3,45 R$ 2,81 R$

3T19
4T19
2,09 R$ 2,60
2,60 R$ 3,00
3,60 R$ 4,34

c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses:

Ações ordinárias:

2019
Cotação ETER3
Mínima
Média
Máxima

Outubro
R$ 2,63
R$ 2,72
R$ 2,86

Novembro
R$ 2,60
R$ 2,72
R$ 2,85

2020
Dezembro Janeiro
R$ 2,80 R$ 4,10
R$ 3,62 R$ 6,11
R$ 4,34 R$ 7,30

Fevereiro
Março
R$ 5,07 R$ 2,56
R$ 6,29 R$ 4,02
R$ 7,27 R$ 5,78

d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias;

Ações ordinárias:

Cotação ETER3
Média

últimos 90 dias
R$
4,74

XIV - Preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) anos.

O valor fixado para o último aumento de capital da Companhia foi de R$ 2,43 por ação.

XV - Percentual de diluição potencial resultante da emissão.
Como os acionistas serão titulares de direito de preferência na subscrição de novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, caso exerçam a integralidade de seus respectivos direitos de
preferência, não haverá diluição dos acionistas.
Entretanto, na eventualidade do acionista não exercer seu direito de preferência na subscrição das novas
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, o percentual de diluição potencial, no caso

das ações do Aumento de Capital serem subscritas na sua totalidade, será de 38,63%. Caso a subscrição
seja no valor mínimo, a diluição será de 11,18%.
DILUIÇÃO MÍNIMA
Quantidade de ações a serem emitidas (A)

4.000.000

Quantidade de ações emitidas atual (B)

31.773.929

Quantidade de ações após o aumento de capital (C =A+B)

35.773.929

Percentual máximo de diluição (A/C)

11,18%

DILUIÇÃO MÁXIMA
Quantidade de ações a serem emitidas (A)

20.000.000

Quantidade de ações emitidas atual (B)

31.773.929

Quantidade de ações após o aumento de capital (C =A+B)

51.773.929

Percentual máximo de diluição (A/C)

38,63%

XVI - Dos prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas.

Será assegurado o direito de preferência para subscrição proporcional das novas ações aos acionistas
inscritos no registro da Companhia no dia 05 de maio de 2020. O prazo para exercício do direito de
preferência é de 30 (trinta) dias contados de 06 de maio de 2020, inclusive, e encerrando-se em 04 de
junho de 2020, inclusive, bem como para manifestarem seu interesse na reserva de sobras (“Prazo para
Exercício do Direito de Preferência”). O direito de preferência dos acionistas da Companhia será exercido
na proporção do número de ações que possuírem, proporção esta que será 0,629640826 (qtde. novas
ações/(ações atuais-ações em tesouraria)) novas ações para cada ação de sua titularidade, nos termos do
caput do art. 171 da Lei nº 6.404/76. As frações de ações de emissão da Companhia na subscrição do
Aumento de Capital serão desprezadas para fins do exercício da preferência.

Os titulares dos direitos de subscrição poderão ainda, por meio do boletim de subscrição, condicionar sua
decisão de exercer seu direito de preferência na subscrição das ações a que ocorra (a) a subscrição do
número máximo de ações objeto do presente aumento de capital; ou (b) a subscrição de parte das ações
emitidas, em quantidade não inferior à Subscrição Mínima, para que ocorra a homologação parcial. Neste
caso, o acionista deverá indicar se, implementando-se a condição prevista, pretende receber a totalidade
dos valores mobiliários por ele subscritos ou quantidade equivalente à proporção entre o número de
valores mobiliários efetivamente distribuídos e o número de ações originalmente ofertadas. Na falta da
manifestação, presume-se o interesse do investidor em receber a totalidade das ações por ele subscritas.
Desta forma, não haverá prazo adicional para a revisão da decisão de investimento realizado por meio do
Boletim de Subscrição, que já contempla as condições estabelecidas, pelo investidor, à sua subscrição.

As ações subscritas deverão ser integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia constantes dos registros mantidos pelo Banco
Itaú-Unibanco S.A. (“Agente Escriturador”) que desejarem ceder os seus direitos de preferência à
subscrição (que incluem o direito à subscrição de sobras) poderão fazê-lo através de qualquer agência do
Banco Itaú-Unibanco e/ou pelos telefones 3003 9285 (para capitais e regiões metropolitanas) e 0800 720
9285 (para demais regiões), obtendo eventuais informações adicionais. Os subscritores que já tiverem
exercido o direito de preferência não poderão ceder o direito de subscrição às sobras. Os acionistas cujas
ações estiverem custodiadas na Central Depositária de Ativos da B3 (“Central Depositária”) deverão
procurar seus agentes de custódia. Aqueles que desejarem negociar seus direitos de preferência para
subscrição poderão fazê-lo dentro do prazo para subscrição, devendo proceder com a antecedência
necessária para permitir que os direitos de subscrição cedidos possam ser exercidos dentro do prazo
referido.
Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia escrituradas no Agente Escriturador que
desejarem exercer seu direito de preferência na subscrição das novas ações deverão dirigir-se, dentro do
período de subscrição acima informado, a qualquer agência do Banco Itaú-Unibanco para subscrição das
novas ações mediante assinatura do boletim de subscrição e pagamento do preço correspondente. Os
acionistas titulares de ações depositadas na Central Depositária deverão exercer os respectivos direitos
por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central
Depositária, obedecidos os prazos e condições deste aviso. A celebração do boletim de subscrição
representará manifestação de vontade irrevogável e irretratável por parte do respectivo acionista.
Os acionistas deverão manifestar seu interesse na reserva de eventuais sobras no boletim de subscrição de
ações que celebrarem, nos termos do parágrafo anterior. Vide mais informações no item “XVIII” adiante.
As ações adquiridas a partir do dia 6 de maio de 2020, inclusive, não farão jus ao direito de preferência na
subscrição do Aumento de Capital em questão a partir dessa mesma data (inclusive) e serão negociadas
ex-subscrição.
A Companhia disponibilizou nesta data, em seu website www.eternit.com.br/ri, na página “Comunicados
e Fatos Relevantes” - seção Boletim de Subscrição, o modelo de boletim de subscrição que deverá ser
preenchido pelos credores e enviados à Companhia no endereço de sua sede até o dia 04 de junho de
2020
XVII - Direito de preferência dos atuais acionistas para subscrever as novas ações emitidas e os
termos e condições a que está sujeito esse direito.

Será assegurado o direito de preferência para subscrição proporcional das novas ações aos acionistas da
Companhia, conforme detalhado no item “XVI” acima. As ações subscritas deverão ser integralizadas à
vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

XVIII - Proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras.
Caso não haja exercício do direito de preferência por todos os acionistas da Companhia em decorrência
do Aumento de Capital, a Companhia promoverá o rateio de eventuais sobras entre os acionistas que
tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição. Esclarece-se que,
para fins do presente aumento, serão consideradas sobras as ações não subscritas pelos acionistas da
Companhia, em razão do não exercício do direito de preferência previsto em lei.
Os acionistas que manifestarem interesse na reserva de sobras no boletim de subscrição terão o prazo de 5
(cinco) dias úteis, os quais serão informados por Aviso aos Acionistas divulgado pela Companhia, para a
subscrição das sobras rateadas.
Para a subscrição das sobras rateadas, será necessária a assinatura de novo boletim de subscrição.
XIX - Procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de homologação parcial do aumento
de capital.

Caso ainda existam sobras de ações não subscritas após o encerramento do rateio descrito no item XVIII
acima, serão apuradas eventuais desistências em virtude de condições já estipuladas pelos subscritores das
ações durante o período de exercício do direito de preferência, hipóteses em que os valores já
integralizados serão devolvidos aos respectivos subscritores em data a ser informada em novo Aviso aos
Acionistas, a ser oportunamente divulgado pela Companhia, sem juros ou atualização monetária. As
sobras remanescentes serão canceladas independentemente de qualquer formalidade adicional e o
Conselho de Administração procederá à homologação parcial do Aumento de Capital.
XX – Caso o preço de emissão das ações possa ser, total ou parcialmente, realizado em bens: a)
apresentar descrição completa dos bens que serão aceitos; b) esclarecer qual a relação entre os bens
e o seu objeto social; e c) fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível.

Não aplicável.
2 - Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas, o emissor deve: I –
informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de novas
ações entre os acionistas; II – informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com
ou sem modificação do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal; III – em
caso de distribuição de novas ações: a) informar o número de ações emitidas de cada espécie e
classe; b) informar o percentual que os acionistas receberão em ações; c) descrever os direitos,
vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas; d) informar o custo de aquisição, em
reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26
de dezembro de 1995; e e) informar o tratamento das frações, se for o caso; IV – informar o prazo

previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976; e V – informar e fornecer as informações e
documentos previstos no item 2 acima, quando cabível.

Não aplicável.

3 - Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures ou outros títulos de dívida em ações
ou por exercício de bônus de subscrição, o emissor deve: I – informar o número de ações emitidas
de cada espécie e classe; e II – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a
serem emitidas.

Não aplicável.

4 - O disposto nos itens 1 a 4 deste Aviso não se aplica aos aumentos de capital decorrentes de plano
de opção, caso em que o emissor deve informar: I – data da assembleia geral de acionistas em que o
plano de opção foi aprovado; II – valor do aumento de capital e do novo capital social; III – número
de ações emitidas de cada espécie e classe; IV – preço de emissão das novas ações; V – cotação de
cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em que são negociadas,
identificando: cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos; cotação
mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos; cotação mínima, média e
máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses; e cotação média nos últimos 90 (noventa) dias; VI
– percentual de diluição potencial resultante da emissão.

Não aplicável.

***

Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos sobre os procedimentos poderão ser direcionadas para o seguinte
endereço eletrônico: ri@eternit.com.br.

São Paulo, 28 de abril de 2020.

Vítor Mallmann
Diretor de Relações com Investidores

