BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
Número:
/2020
ETERNIT S.A. - Em Recuperação Judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81 / NIRE 35.300.013.344
DADOS DO SUBSCRITOR
Código / Nome
CNPJ / CPF
Documento de Identidade
Endereço
Cidade

CEP
País

Estado

Profissão

Estado Civil
E-mail
Telefone
Representante Legal (se houver)
Por conta e ordem (se aplicável)
- Código / Nome
- CNPJ / CPF
Obs:

AÇÕES SUBSCRITAS
R$

Preço de Emissão por Ação
Ações Possuídas*
Quantidade Base de Cálculo*
Quantidade a Subscrever
Valor Total da Subscrição (R$)

28 de abril de 2020

Data da Reunião do Conselho
Reserva de Sobras*

( ) Sim

( ) Não

* Somente se exercido o direito de preferência

FORMA DE PAGAMENTO
Em dinheiro

( )

Em cheque Banco nº

( )

Mediante subscrição de créditos habilitados no âmbito da recuperação
judicial da Companhia

( )

DISTRIBUIÇÃO PARCIAL (OPCIONAL)**
Tendo em vista a possibilidade de homologação parcial do aumento de capital social autorizado, a subscrição
por mim exercida por meio deste Boletim de Subscrição fica sujeita à seguinte condição: (escolha apenas uma
opção entre os itens A ou B, e, caso decida escolher o item B, escolha apenas uma opção entre os itens C(i) ou C(ii)):
A - ( ) O valor do aumento de capital não poderá ser inferior ao valor máximo do aumento aprovado pela
Companhia; ou
B - ( ) O valor do aumento de capital não poderá ser inferior a: R$
(Este valor não poderá ser inferior à subscrição mínima de R$ 9.360.000,00, mediante a emissão de 4.000.000 de
novas ações, e não poderá ser superior a R$46.800.000,00, mediante a emissão de até 20.000.000 novas ações
ordinárias);
C - Caso tenha subscrito a opção "B" acima e a condição venha a ser satisfeita:
C1 - ( ) Desejo receber a totalidade das ações por mim subscritas;
C2 - ( ) Desejo receber o número mínimo necessário para manter a minha participação no capital social da
Companhia.
** Na falta da manifestação, presume-se o interesse do subscritor em receber a totalidade das ações
por ele subscritas.

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO SUBSCRITOR
Conta Corrente
Banco nº
Agência nº

DECLARO PARA TODOS OS FINS QUE ESTOU DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS EXPRESSAS
NESTE BOLETIM

Local e Data

* Imprimir em 2 vias

Assinatura Subscritor

