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FATO RELEVANTE
Assembleia Geral de Credores
A Eternit S.A. – em Recuperação Judicial, (B3: ETER3, “Eternit” ou “Companhia”), em
cumprimento ao art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 ("LSA") e da Instrução CVM nº 358/2002,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no âmbito do processo de recuperação
judicial da Companhia e de sociedades sob seu controle que integram o polo ativo do Processo
de Recuperação Judicial (“Grupo Eternit”), foi convocada a Assembleia Geral de Credores a
ser realizada em primeira convocação na Sala IP I do ESPAÇO JK, localizado à Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327 – Itaim Bibi – São Paulo / SP, CEP 04543-011, no dia 8
de novembro de 2018, às 14 horas (com início de credenciamento de credores às 13 horas),
ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da
metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta
ocasião, ficam desde já convocados os credores para a Assembleia Geral de Credores, em
segunda convocação, a ser realizada no mesmo local e horário, no dia 27 de novembro de
2018, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, nos termos do edital
disponibilizado nesta data no diário de justiça eletrônico.
A Assembleia Geral de Credores tem como objeto a exposição do Plano de Recuperação
Judicial do Grupo Eternit e a deliberação pelos credores sobre a sua aprovação, rejeição ou
modificação.
Os interessados poderão obter cópia do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à
deliberação da Assembleia pelo website de Relações com Investidores da Companhia
www.eternit.com.br/ri ou por meio de consulta diretamente nos autos do processo digital da
Recuperação Judicial em referência por meio de acesso ao sítio eletrônico
http://www.tjsp.jus.br.
A Companhia permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam
necessários
São Paulo, 19 de outubro de 2018.
Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
General Creditors’ Meeting
Eternit S.A. – under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3, “Eternit” or
“Company”), in compliance with Article 157, Paragraph 4 of Federal Law 6,404/76 ("Brazilian
Corporation Law") and with CVM Instruction 358/2002, hereby informs its shareholders and
the market that, in connection with the Court-Supervised Reorganization Process of the
Company and its subsidiaries that are claimants of the Court-Supervised Reorganization
(“Eternit Group”), the General Creditors’ Meeting was called, to be held on first call at Room
IP I of ESPAÇO JK, located at Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327 – Itaim Bibi – São
Paulo / SP, CEP 04543-011, on November 8, 2018, at 2:00 p.m. (registration of creditors at
1:00 p.m.), when the Meeting will be convened with the presence of creditors holding more
than half of the credits of each class, calculated based on the amount. If there is no quorum on
the occasion, creditors are hereby invited to participate in the General Creditors' Meeting, on
second call, to be held at the same place and time, on November 27, 2018, which will be
convened with the presence of any number of creditors, in accordance with the call notice made
available on the date hereof in the electronic court register.
The purpose of the General Creditors’ Meeting is to present the Eternit Group's CourtSupervised Reorganization Plan and to obtain its approval, rejection or modification by
creditors.
Those interested can obtain a copy of the Court-Supervised Reorganization Plan to be submitted
to the Meeting by accessing the Investor Relations website of the Company
www.eternit.com.br/ri or consulting directly the records of the Court-Supervised Reorganization
process through the website http://www.tjsp.jus.br.
The Company remains at your disposal for any further clarifications.
São Paulo, October 19, 2018
Rodrigo Lopes da Luz
Investor Relations Officer

