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FATO RELEVANTE
Lançamento de telhas fotovoltaicas
A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia”), em cumprimento à Instrução
CVM 358/2002, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o lançamento de produtos
voltados para o segmento de energia solar, em linha com sua estratégia de diversificação de portfólio.
A Companhia realizou pesquisas dentro e fora do país no sentido de buscar tecnologias que possam
ser aplicadas em novas soluções para a construção civil. Neste sentido, informamos o lançamento da
telha de concreto fotovoltaica, homologada pelo Inmetro (“Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia”).
Nos próximos meses, será concluído o desenvolvimento do processo de produção industrial na fábrica
da Eternit em Atibaia-SP e será iniciada a comercialização das telhas para clientes selecionados, antes
de ser liberada a venda em todo o país.
A Eternit manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o desenvolvimento do
assunto objeto deste fato relevante.
São Paulo, 26 de agosto de 2019.

Vítor Mallmann
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Launch of photovoltaic roofing tiles
Eternit S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3, “Company”), in compliance with
CVM Instruction 358/2002, hereby informs its shareholders and the general market that it has
launched new products for the solar power segment, in line with the strategy to diversify its product
portfolio.
The Company conducted studies in both Brazil and abroad to find technologies with applications in
new solutions for the construction industry. Accordingly, we announce the launch of photovoltaic
concrete roofing tiles that are approved by the Metrology, Quality and Technology Institute (Inmetro).
In the coming months, the development of production process will be concluded at Eternit’s plant in
Atibaia, São Paulo. The titles initially will be sold to select clients before being released for sales
nationwide.
Eternit will keep its shareholders and the market informed of the development of the subject of this
material fact notice.
São Paulo, August 26, 2019

Vítor Mallmann
Investor Relations Officer

