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FATO RELEVANTE
Elevação da taxa de atividade da Eternit da Amazônia
A ETERNIT S.A. (B3: ETER3, “Companhia”) informa aos seus acionistas e ao
mercado em geral que dado a demanda por fibras de polipropileno (“PP”) elevou a taxa
de ocupação da produção da sua controlada Eternit da Amazônia, em Manaus (AM).
A Eternit da Amazônia passou a operar em três turnos, gerando a contratação de 50% a
mais da mão-de-obra direta inicial. A elevação da taxa de ocupação passou de 25% para
85% da sua capacidade mensal, volume este direcionado em sua maior parte às unidades
do Grupo Eternit para a fabricação de telhas de fibrocimento com fibras sintéticas.
Em linha com seu planejamento estratégico, a Companhia utilizará exclusivamente
fibras sintéticas na produção de telhas de fibrocimento até o final de 2018.
No final de 2015, a Eternit concluiu o investimento de aproximadamente R$ 95 milhões
na implantação desta unidade, sendo a produção de PP suficiente para abastecer todas as
unidades fabris da Companhia e ainda a demanda de terceiros, entre eles fabricantes de
telhas de fibrocimento, com possibilidade para outros segmentos de materiais de
construção, tanto no Brasil como no exterior.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores

ETERNIT S.A.
Corporate Taxpayer ID (C.N.P.J.): 61.092.037/0001-81
Company Registry (NIRE): 35.300.013.344

MATERIAL FACT
Increased utilization rate of Eternit da Amazônia
ETERNIT S.A. (B3: ETER3, “Company”) hereby informs its shareholders and the
general market that the demand for polypropylene (“PP”) fibers increased the capacity
utilization rate of its subsidiary Eternit da Amazônia, in Manaus, Amazonas.
Eternit da Amazônia is now operating three shifts, thereby requiring 50% more direct
labor than initially. The capacity utilization rate increased from 25% to 85% of its
monthly capacity, with the output directed mostly to the Eternit Group’s units that
manufacture fiber-cement roofing panels using synthetic fiber.
Consistent with its strategic planning, by the end of 2018, the Company will use
exclusively synthetic fibers to produce fiber-cement roofing panels.
In late-2015, Eternit concluded the investment of approximately R$ 95 million to
implement this unit, which produces sufficient PP to supply all of the Company's
manufacturing facilities and also sell the surplus PP to third parties, including
manufacturers of fiber-cement roofing panels, with possibilities to sell to other
segments of construction materials in Brazil and abroad.
São Paulo, February 27, 2018.
Rodrigo Lopes da Luz
Investor Relations Officer

