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AVISO AOS ACIONISTAS
Valor total de sobras subscritas, retratações e homologação do aumento de capital
A Eternit S.A. – em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia” ou “Eternit”), em continuidade ao aviso
publicado em 03 de setembro de 2019, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral (i) o valor subscrito no
período de subscrição de sobras; (ii) informações referentes às retratações e sobras não subscritas; e (iii) a efetiva
quantidade e valores subscritos com a operação e respectiva homologação do aumento de capital.
1. Valor Subscrito no Período de Subscrição de Sobras: durante o período de subscrição de sobras que se encerrou
em 03 de setembro de 2019, inclusive, foram subscritas 1.527.847 ações ordinárias (“Sobras”) pelo preço de emissão
de R$ 2,43 cada, com valor total subscrito de R$ 3.712.668,21.
2. Valor Total de Ações Subscritas: o número de ações subscritas no período supracitado, somado ao número de
ações anteriormente subscritas quando do direito de preferência pelos acionistas, totalizaram 1.942.502 ações
ordinárias subscritas, com valor total subscrito de R$ 4.720.279,86.
3. Valor das Retratações: os acionistas que optaram pela retratação total ou parcial no ato da subscrição receberão
de volta o montante pago pelas ações subscritas que foram objeto da retratação (“crédito”), conforme instruções
abaixo. Após o encerramento do período das sobras foi apurado o total de 1.906 ações retratadas, correspondentes ao
valor de R$ 4.631,58.
Instruções quanto ao Crédito das Retratações
Para os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia com custódia no Banco Itaú-Unibanco S.A.
(“Agente Escriturador”), o crédito das retratações será efetuado até 17 de setembro de 2019, diretamente em
conta corrente para seus correntistas, e através de DOCs/TEDs para os correntistas dos demais bancos, na
mesma data.
A Companhia colocará à disposição, também em 17 de setembro de 2019, as importâncias devidas aos
acionistas com custódia na Central Depositária de Ativos da B3, que repassará os valores aos subscritores
do aumento de capital por meio de seus agentes de custódia.
4. Resultado Final do Aumento de Capital: após apuração dos resultados sobre as ações subscritas no período de
preferência, no período das sobras e retratações o resultado final do Aumento de Capital compreendeu a subscrição
privada de 1.940.596 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 2,43 por ação, totalizando o montante de R$
4.715.648,28.

5. Sobras não Subscritas: tendo em vista o resultado final do aumento de capital, as sobras de ações não subscritas
serão canceladas.

6. Dos créditos decorrentes do Plano de Recuperação Judicial: conforme estabelecido no Plano de Recuperação
Judicial, homologado em 11 de junho de 2019, a Companhia realizou um aumento de capital para quitação de parcela
dos créditos detidos pelos Credores Trabalhistas (Classe I). Em face do valor obtido pela subscrição privada nesta
operação, os referidos créditos serão liquidados integralmente em dinheiro.

7. Homologação do Aumento de Capital: o Conselho de Administração se reunirá para homologar o Aumento de
Capital em 20 de setembro de 2019.
8. Crédito das ações. Até que se realize a homologação do Aumento de Capital, não será possível a negociação de
recibos de subscrição. As ações emitidas serão creditadas em até 5 dias úteis após a homologação, parcial ou total, do
Aumento de Capital pelo Conselho de Administração, e posteriormente informados por comunicado a ser divulgado
pela Companhia.
Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos relacionados ao objeto deste aviso poderão ser direcionadas para o seguinte
endereço eletrônico: ri@eternit.com.br.
São Paulo, 11 de setembro de 2019.
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