ETERNIT S.A.
CNPJ: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE
ABRIL DE 2018
Data e Horário: 11 de abril de 2018, às 11:00 horas.
Local: Sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes
Coelho, n.º 85, 6º andar.
Mesa: Marcelo Gasparino da Silva - Presidente; Daniel Alves Ferreira - Secretário.
Presença: acionistas representando aproximadamente 40,90% (quarenta inteiros e noventa
décimos por cento) do capital social votante, conforme consta do “Livro de Presença”, bem
como a presença do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luis Augusto Barcelos Barbosa.
Convocação: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São
Paulo”, em edições dos dias 24, 27 e 28 de março e “Valor Econômico”, em edições dos dias
26, 27 e 28 de março de 2018.
Ordem do dia: (i) Deliberar sobre a ratificação do pedido de recuperação judicial da
Companhia e de suas controladas, promovido em medida de urgência, nos termos do § único
do Art. 122 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), na Comarca da Capital do Estado de São Paulo, em
19/03/2018, conforme divulgação, pela Companhia, na página da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), na rede mundial de computadores (“internet”). (ii) Autorizar a
administração da companhia a praticar todos os atos necessários à formalização das
deliberações aprovadas nesta Assembleia.
Deliberações Tomadas: Decidiram os acionistas:
(i) Ratificar, por unanimidade dos presentes (40,90%), sem restrições ou ressalvas, o pedido
de recuperação judicial da Companhia promovido, em medida de urgência, na Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, em 19 de março de 2018, em cumprimento ao artigo 122,
inciso IX e parágrafo único da Lei 6.404/76, conforme divulgado, pela Companhia,
reconhecendo o manifesto interesse da Companhia em adotar tal medida; e

(ii) Autorizar, por unanimidade dos presentes (40,90%), a Administração da Companhia a
praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta Assembleia,
elaborando, apresentando, executando e implementando o Plano de Recuperação Judicial que
será apresentado na forma da Lei 11.101/2005, contratando os advogados e assessores
necessários, utilizando-se de todos os mecanismos lá previstos para salvaguardar a
Companhia como fonte geradora de empregos e a sua atividade econômica.
Suspensão dos Trabalhos, Declarações de Votos e Lavratura da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pediu, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de
sumário, bem como, ficando autorizada a publicação com omissão das assinaturas dos
acionistas, tudo nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei n.º
6.404/76, com as modificações da Lei n. 10.303/2001. Reaberta a sessão, foi esta ata lida,
conferida, aprovada e assinada. São Paulo, 11 de abril de 2018.
A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio.
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