ETERNIT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
GRUPAMENTO DE AÇÕES
A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3; “Companhia”), em atendimento ao
disposto no Artigo 157, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários n.º 358/2002 e suas alterações (“ICVM 358/02”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
(i) recebeu em 30 de abril de 2018, o Ofício nº 825/2018 - SAE (“Ofício”), enviado pela
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de
Renda Variável da B3 – Brasil Bolsa Balcão S/A (“B3”), informando que, no período de
16/03/2018 à 27/04/2018, as ações de emissão da Companhia permaneceram cotadas
abaixo de R$ 1,00 (um real) por unidade, o que configura descumprimento do item 5.2f do
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários
(“Regulamento”) e itens 5.1.2 (vi) e 5.2 do Manual do Emissor da B3 (“Manual”);
(ii) diante deste fato e em cumprimento ao determinado pela B3, a Companhia informa que
realizará no próximo dia 24/05/2018 Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) para
aprovar o fator de grupamento das ações de sua emissão, adequando o valor unitário, pelo
menos, ao mínimo exigido pelo Regulamento e Manual da B3;
(iii) nesta RCA, o Conselho também deliberará sobre a data da Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”) que deliberará sobre o grupamento das ações, o formato de como
serão processadas as sobras e a adequação do Estatuto Social da Companhia, refletindo a
modificação imposta; e
(iv) objetiva-se, com a operação de grupamento de ações, conferir um melhor patamar
para a cotação das ações de emissão da Companhia, em linha com as regras de registro de
emissores da B3;
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento
dos assuntos objeto deste Fato Relevante, na forma e nos prazos estabelecidos pela
legislação aplicável.
São Paulo, 16 de maio de 2018.
Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores

