
Eternit S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81  –  NIRE 35.300.013.344

FATO RELEVANTE
Apresentação do Plano de Recuperação Judicial

Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial (B3: ETER3; “Companhia”), 
em cumprimento ao artigo 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 apresentou, na presente data, seu Plano de Recuperação 
Judicial, 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”), que tramita perante a 
2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 
Paulo/SP. O Plano de Recuperação Judicial estabelece os termos e 
condições para a reestruturação das dívidas concursais do Grupo 
Eternit e se encontra disponível, na íntegra, no website de Relações 
com Investidores da Companhia www.eternit.com.br/ri e nos autos do 
processo de Recuperação Judicial (nº 1030930-48.2018.8.26.0100).
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, 2 de julho de 2018.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores
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Apresentação do Plano de Recuperação Judicial

Eternit S.A. - Em Recuperação Judicial (B3: ETER3; “Companhia”), em cumprimento ao artigo 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 apresentou, na presente data, seu Plano de Recuperação Judicial, 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”), que tramita perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca 
de São Paulo/SP. O Plano de Recuperação Judicial estabelece os termos e condições para a reestruturação 
das dívidas concursais do Grupo Eternit e se encontra disponível, na íntegra, no website de Relações 
com Investidores da Companhia www.eternit.com.br/ri e nos autos do processo de Recuperação Judicial 
(nº 1030930-48.2018.8.26.0100).
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, 2 de julho de 2018.
Rodrigo Lopes da Luz

Diretor de Relações com Investidores
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