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

COMUNICADO AO MERCADO
Atingimento de Participação Acionária Relevante Mediante Aquisição

A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3) comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral que nos termos do Artigo 12 da Instrução CVM n° 358/02 e
consequentemente demais alterações, recebeu correspondência da Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administrador”), informando que o
acionista da Companhia - DVG1 Fundo de Investimentos em Ações (“Fundo”), gerido por
Mundinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (“Gestor”), atingiu a
participação de aproximadamente 10,06% do capital social da Companhia no pregão do dia
27 de dezembro de 2018.
O Gestor declarou que a participação na Companhia (i) não visa, nem resulta, em qualquer
alteração do controle acionário da Companhia ou de sua estrutura administrativa, (ii) é para
fins de investimento, e (iii) poderá ser aumentada ou reduzida por decisão do Gestor do
Fundo, de acordo com seus objetivos de investimento.
A íntegra da correspondência encontra-se anexa a este comunicado.

São Paulo, 02 de janeiro de 2019.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.
À Eternit S.A. (“Companhia”)
A/C: Rodrigo Lopes da Luz - Diretor de Relações com Investidores
Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 – 8º andar
CEP 05423-040 - São Paulo – SP – Brasil
Telefone: 55 (11) 3194-3881
E-mail: ri@eternit.com.br
Prezados Senhores,

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 36.113.876/0001-91, vem, nos termos da
Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº 449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, nos termos dos
normativos vigentes, do seguinte “Comunicado ao Mercado”:
“COMUNICADO AO MERCADO”

DVG1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, fundo de investimento em ações inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.568.718/0001-93 (“Fundo”), gerido por Mundinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, com sede
à Rua Gonçalves Dias, nº. 2.132, 6º andar, Lourdes, Belo Horizonte, MG, CNPJ nº 25.674.235/0001-90 (“Gestor”), e
sob a administração da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 07, Sala 201,
Barra da Tijuca, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 36.113.876/0001-91
(“Administrador”), nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº369/02 e pela
Instrução CVM nº 449/07, vem informar que, em negociações realizadas na B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO ,
no pregão do dia 27 de dezembro de 2018, o Fundo atingiu a participação de, aproximadamente, 10,06% (dez inteiros
e seis centésimos por cento) do total das ações ordinárias de emissão da Companhia.

O Gestor declarou que a participação na Companhia (i) não visa, nem resulta, em qualquer alteração do controle
acionário da Companhia ou de sua estrutura administrativa, (ii) é para fins de investimento, e (iii) poderá ser
aumentada ou reduzida por decisão do Gestor, de acordo com seus objetivos de investimento.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Caso se faça
necessário, favor entrar em com o Sr. José Alexandre Costa de Freitas, através do telefone: (21) 3514-0000.

Oliveira Trust DTVM S.A.
Administrador

ETERNIT S.A. – Under Court-Supervised Reorganization
Corporate Taxpayer ID (C.N.P.J.) 61.092.037/0001-81

NOTICE TO THE MARKET
Attainment of Material Ownership Interest through Acquisition

Eternit S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3) hereby informs its
shareholders and the market that, pursuant to Article 12 of CVM Instruction 358/02 and
subsequent amendments, it received a letter from Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Administrator”), informing that a shareholder of the Company –
DVG1 Fundo de Investimentos em Ações (“Fund”), managed by Mundinvest S.A.
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (“Manager”), reached ownership interest of
approximately 10.06% of the capital of the Company on December 27, 2018.
The Manager declared that the ownership interest in the Company (i) is neither intended nor
resulted in any change in the shareholding control or administrative structure of the
Company, (ii) is for investment purposes only, and (iii) may be increased or reduced by a
decision of the Fund Manager in accordance with its investment goals.
The full contents of the letter are attached hereto (available in Portuguese only).

São Paulo, January 02, 2019.

Rodrigo Lopes da Luz
Investor Relations Officer

