ETERNIT S.A. – Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 61.092.037/0001-81
NIRE: 35.300.013.344
AVISO AOS ACIONISTAS
Tendo em vista as medidas de enfrentamento e contenção da pandemia da COVID-19 e as
recomendações expedidas pelas autoridades, a Eternit S/A – Em Recuperação Judicial (“Eternit
ou Companhia”), vem apresentar algumas medidas por ela tomadas com a finalidade de facilitar
a participação presencial ou a distância dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”)
para o dia 28 de abril de 2020 às 10 horas.
1 – Flexibilização do prazo de envio do boletim de voto a distância diretamente à Companhia:
A fim de facilitar aos acionistas a participação por meio do envio de boletim de voto a distância,
a Eternit, nos termos do §2º do art. 21-B da Instrução CVM nº 481/09, ampliará,
excepcionalmente para essa AGO, o prazo para envio do boletim de voto diretamente à
Companhia.
Dessa forma, exclusivamente no caso de envio do boletim de voto a distância diretamente à
Companhia, o referido documento será considerado válido se recebido pela Eternit até às 18
horas (horário de Brasília) do dia 24 de abril de 2020, independentemente do prazo inicialmente
informado no Manual para Participação de Acionistas na AGO e no próprio boletim de voto a
distância.
Para tais fins, reitera-se que o encaminhamento do boletim de voto a distância diretamente à
Companhia, devidamente acompanhado dos documentos nele solicitados, poderá ser realizado
tanto (i) por via física, mediante envio à Rua Doutor Fernandes Coelho, 85, 8º andar, São Paulo,
SP – CEP 05423-040, aos cuidados da Área de Relações com Investidores; quanto (ii) por via
eletrônica, pelo email: ri@eternit.com.br.
A Eternit esclarece, ainda, que, por questões operacionais, os prazos para envio do boletim de
voto a distância por meio de prestadores de serviços, notadamente o escriturador da
Companhia e agentes de custódia, mantêm-se inalterados – sendo considerados válidos,
portanto, aqueles recebidos até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até
22 de abril de 2020 (inclusive), salvo se prazo diverso for estabelecido por seus agentes de
custódia.
2 – Participação presencial
A Companhia também esclarece que, excepcionalmente, aceitará, daqueles acionistas que
desejaram participar presencialmente na sede da Companhia, que o envio dos documentos para
sua participação na AGO (inclusive dos respectivos extratos de comprovação de posição
acionária) seja realizado tanto (i) por via física, mediante envio à Rua Doutor Fernandes Coelho,
85, 8º andar, São Paulo, SP – CEP 05423-040, aos cuidados da Área de Relações com
Investidores; quanto (ii) por via eletrônica, pelo e-mail: ri@eternit.com.br. O acionista será
responsável pela veracidade dos documentos enviados à Companhia.

3 – Ferramenta alternativa para acompanhamento da AGO a distância:
Excepcionalmente, nos termos do §4º do art. 21-C, da Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, a Companhia também fornecerá aos acionistas ou procuradores adequadamente
habilitados, a possibilidade de, se assim desejarem, acompanharem da AGO por meio de sistema
eletrônico, através da plataforma digital Chorus Call.
A fim de viabilizar operacionalmente esse procedimento alternativo, os acionistas que
desejarem acompanhar a AGO por meio eletrônico deverão enviar tal solicitação à Companhia
pelo e-mail: ri@eternit.com.br, com antecedência mínima de 24h da realização da AGO (ou seja,
até às 10 horas - horário de Brasília - do dia 27 de abril de 2020), a qual deverá ainda ser
devidamente acompanhada de toda a documentação detalhada no Manual para Participação
de Acionistas na AGO. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema
eletrônico aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições
acima.
Ressalta-se que os Acionistas credenciados que acompanharem a AGO por meio da Plataforma,
não serão computados como presentes na AGO, salvo se tiverem participado via Boletim de
Voto a Distância, além disso não será possível, por meio dessa Plataforma, a manifestação e/ou
voto dos acionistas em relação às matérias a serem deliberadas, sendo que o exercício de voto
se dará exclusivamente de forma presencial ou por meio do envio do Boletim de Voto a
Distância.
Caso o acionista que tenha solicitado devidamente o acompanhamento por meio eletrônico não
receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso à plataforma até às 12 horas
(horário de Brasília) do dia 27 de abril de 2020, deverá então entrar em contato com a
Companhia pelos telefones +55 (11) 3194-3884 / 3817-1968 / 3817-1710 – em qualquer
cenário, antes das 9:00 horas do dia 28 de abril de 2020 – a fim de que lhe sejam reenviadas (ou
fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso.
A Companhia, no entanto, não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de
conexão que o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões
alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar o acompanhamento do acionista
na AGO por meio eletrônico. Os Acionistas credenciados se comprometem: (i) a utilizar os
acessos individuais única e exclusivamente para o acompanhamento remoto das AGO, (ii) não
transferir ou divulgar, no todo ou em parte, os acessos individuais a qualquer terceiro, acionista
ou não, sendo o acesso intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem
tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação
transmitida por meio virtual durante a realização das AGO.
A Companhia recomenda, ainda, que os acionistas que solicitem o acompanhamento da reunião
por meio eletrônico, se familiarizem, previamente, com o uso da plataforma digital Chorus Call,
bem como garantam a compatibilidade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a
utilização da plataforma (por vídeo e áudio).
Adicionalmente, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da AGO, acessem a plataforma
com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário previsto para início da reunião, a fim
de permitir a validação do acesso de todos os acionistas que dela se utilizem.

A Companhia reitera seu compromisso com a adoção das medidas de combate à pandemia da
COVID-19 e com a segurança de seus acionistas e colaboradores e das comunidades das regiões
onde atua.

São Paulo, 22 de abril de 2020
Vitor Manuel Cavalcanti Mallmann
Diretor de Relações com Investidores

