ETERNIT S.A.
– Em recuperação judicial
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
19 DE JULHO DE 2019

Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove,
o Conselho de Administração da Eternit S.A. – Em recuperação
judicial (“Companhia”), representado pelos Srs. Marcelo Gasparino
da Silva, Presidente do Conselho de Administração, Raphael
Manhães Martins, Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas,
François Moreau, Eucherio L.Rodrigues, e Sra. Louise Barsi
manifestaram-se por e mail, nos termos do art. 18 do Estatuto Social
sobre a ordem do dia. Os trabalhos foram secretariados por Vera
Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz.
Ordem do dia: (i) Aprovar a quantidade mínima de ações ordinárias
e o montante mínimo em reais em complemento à deliberação do
aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 16 de julho de 2019.
Deliberações Tomadas:
Em razão do ofício expedido pela B3 para que a companhia
informasse a quantidade mínima de ações ordinárias e o montante
mínimo em reais, os Conselheiros, em complementação à
deliberação da Reunião do Conselho de Administração do dia
16/07/2019 e por unanimidade, votaram por e- mail, nos termos do

art. 18 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar que o
montante mínimo para aumento do Capital Social em reais é de R$
3.105.812,16 equivalente a quantidade mínima de ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal a serem emitidas de 1.278.112,
considerando o mesmo valor individual de R$ 2,43 por ação. Todos
os demais pontos operação ficam mantidos nos termos da Reunião
do Conselho de Administração de 16/07/2019.
Nada mais havendo a tratar dou por encerrada a reunião, da qual
para constar, eu, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz,
servindo de secretária, lavrei esta ata que vai assinada por todos os
participantes.
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