ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344
AVISO AOS ACIONISTAS
Eternit S/A – Em Recuperação Judicial (“Eternit ou Companhia”), nos termos do artigo 27 da
Instrução nº 481, de 17 de dezembro de 2009, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem
comunicar que a Administração da Companhia, visando permitir uma maior participação de seus
acionistas na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que ocorrerá em 1ª Convocação no dia
13 de abril de 2020 e na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) que ocorrerá, também em 1º
Convocação, no dia 28 de abril de 2020, utilizará o Pedido Público de Procuração (“PPP”).
O PPP abrangerá todas as matérias objeto da ordem do dia da AGE e da AGO, conforme Editais
de Convocação publicados, podendo, caso queiram os acionistas, votarem favoravelmente,
desfavoravelmente ou se absterem em relação a cada uma delas. As procurações deverão ser
enviadas ao seguinte endereço postal: Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85 – 8º andar, Pinheiros,
São Paulo/SP – CEP: 05423-040, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
para aqueles acionistas que optarem pelo padrão físico ou através do seguinte endereço
eletrônico (ri@eternit.com.br), para aqueles que optarem por meio digital, no período
compreendido entre 30 de março de 2020 e 10 de abril de 2020 AGE e 23 de abril de 2020 para
AGO.
Outras informações para o envio das procurações estarão disponibilizadas pela Companhia, a
partir desta data, em seu website, na rede mundial de computadores (www.eternit.com.br/ri)
e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br).
O Pedido Público de Procuração constitui uma alternativa adicional conferida pela Companhia
para os acionistas que desejarem exercer seu direito de voto nas respectivas Assembleias Gerais
e não puderem estar presentes, pessoalmente ou por meio de procuradores, na data e local de
sua realização.

São Paulo, 27 de março de 2020
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