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FATO RELEVANTE
Periodicidade Mensal da Divulgação do Relatório de Atividades

A ETERNIT S.A. - Em recuperação Judicial (B3:ETER3, Companhia), em atendimento ao
disposto no Artigo 157, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002 e suas alterações (“ICVM 358/02”), comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
A partir desta data, por ordem do Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo, exarada nos autos do processo n º
1030930-48.2018.8.26.0100, foi determinado que o Relatório Mensal de Atividades (“RMA”)
produzido pelo Administrador Judicial nomeado na recuperação judicial da Companhia - o qual
contém informações financeiras da Companhia, ainda não auditadas e que, portanto podem
sofrer alterações quando da publicação do ITR - seja divulgado ao mercado e aos demais
interessados com periodicidade mensal, através de sua publicação na pagina da rede mundial de
computadores mantida pelo administrador judicial http://www.cabezon.adv.br e no website de
Relações com Investidores da Companhia www.eternit.com.br/ri. Estas informações também
estarão disponíveis nos autos do processo de recuperação judicial.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados, na forma e nos
prazos estabelecidos pela legislação aplicável, sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto
desse fato relevante demais eventos relevantes relacionados ao andamento do processo de
recuperação judicial.

São Paulo, 2 de agosto de 2018.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Monthly Disclosure of Activity Report

ETERNIT S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3; “Company”), in
compliance with Article 157, Paragraph 4 of Federal Law 6,404/76 (“Brazilian Corporation
Law”) and with Instruction 358/2002 issued by the Securities and Exchange Commission of
Brazil, as amended (“ICVM 358/02”), hereby announces to its shareholders and the general
market that:
As of the date hereof, the Hon. Judge of the 2nd Court of Bankruptcies and Court-Supervised
Reorganizations of the Central Court of the Capital of the State of São Paulo, on the records of
process 1030930-48.2018.8.26.0100, ordered the Monthly Activity Report (“RMA”) produced
by the Court-Appointed Manager appointed in connection with the Company’s court-supervised
reorganization – containing financial information of the Company, still unaudited and which
may undergo alteration before its publication through the Interim Financial Statements (ITR) –
to be disclosed on a monthly basis, via publication on the website maintained by the courtappointed manager http://www.cabezon.adv.br and on the Company’s Investor Relations
website www.eternit.com.br/ri. This information will also be available in the records of the
Court-Supervised Reorganization Case.
The Company will keep its shareholders and the general market informed, in accordance with
the rules and time periods established by the applicable legislation, of any developments related
to the subject-matter of this material fact notice and any other relevant facts in connection with
the progress of the court-supervised reorganization process.

São Paulo, August 2, 2018

Rodrigo Lopes da Luz
Investor Relations Officer

