ETERNIT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344

FATO RELEVANTE
Suspensão da Assembleia Geral de Credores
A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia”) em cumprimento ao art. 157,
§4º da Lei nº 6.404/76 ("LSA") e da Instrução CVM nº 358/2002, e em referência aos Fatos
Relevantes divulgados pela Companhia em 19 de outubro, 08 de novembro e 27 de novembro de
2018, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
Reiniciados os trabalhos na Assembleia Geral de Credores instalada em 27 de novembro de 2018 e
suspensa para continuação na presente data, e diante de solicitações de prazo adicional para análise
dos termos e condições do Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas e de solicitações pelos
credores de novas modificações ao Plano de Recuperação Judicial, foi aprovada pelos credores a
suspensão da Assembleia de Credores na forma da Lei nº 11.101/2005 para retomada no dia 13 de
março de 2019, com início do credenciamento às 09hs00min e início dos trabalhos às 10hs00min, no
mesmo local.
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 deste Fato
Relevante e demais eventos relevantes relacionados ao andamento do processo de recuperação
judicial.

São Paulo, 16 de janeiro de 2019.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Suspension of General Meeting of Creditors
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 CVM Instruction
358/2002, and with regard to the Material Fact notices disclosed by the Company on October 19,
November 8 and 27, 2018, hereby informs its shareholders and the market that:
After the resumption of proceedings at the General Meeting of Creditors held on November 27, 2018
and suspended for continuation on this date, and in response to requests of additional time for the
analysis of the terms and conditions of the Judicial Recovery Plan and requests from creditors for
fresh changes to the Judicial Recovery Plan, the creditors approved suspending the Meeting of
Creditors pursuant to Law 11,101/2005, which will be resumed on March 13, 2019, at the same place
with accreditation at 09:00 and start at 10:00.
The Company will keep its shareholders and the market informed, in accordance with the rules and
timeframes established by applicable laws, of any developments on the subject matter of this Material
Fact notice and other relevant facts related to the progress of the court-supervised reorganization.

São Paulo, January 16, 2019.

Rodrigo Lopes da Luz
Investor Relations Officer

