
Eternit S.A. 
Em Recuperação Judicial

CNPJ nº 61.092.037/0001-81  –  NIRE 35.300.013.344
Ata da Assembleia Geral Extraordinária  

realizada em 30 de julho de 2018
Data e Horário: 30 de julho de 2018, às 11h00min. Local: Sede social, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Fernandes 
Coelho, nº 85 - 8º andar, sendo a Assembleia realizada no auditório 
no 6º andar. Mesa: Louise Barsi - Presidente; Daniel Alves Ferreira - 
Secretário. Presença: Acionistas representando cerca de 25,63% (vinte 
e cinco inteiros e sessenta e três décimos por cento) do capital social 
votante e total da Companhia, conforme consta do Livro de Presença. 
Presente, ainda, a Sra. Cristiane do Amaral Mendonça, Conselheira 
Fiscal da Companhia. Consigna-se a presença dos auditores indepen-
dentes Srs. Manoel Silva e Eloise Guerra, da Deloitte Touche Tohmatsu. 
Voto a Distância: Conforme mapa sintético de votação divulgado pela 
Companhia na data de ontem, foram recebidos Boletins de Votos a 
Distância (“BVD”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, cuja leitura 
foi dispensada, permanecendo à disposição dos acionistas para con-
sulta, caso assim desejassem, nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 
21-W da referida Instrução CVM nº 481/09. Convocação: Edital de 
Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São 
Paulo” em edições dos dias 26, 29 e 30 de maio de 2018, às fls 31, 22 
e 41, respectivamente, e “Valor Econômico”, em edições também dos 
dias 26, 27, 28, na fl. B11 e, 29 e 30 de maio de 2018, às fls B09 e B07, 
respectivamente. Ordem do Dia: 1. Apreciar, discutir e deliberar acerca 
das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, indi-
viduais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2017, a saber: balanços patrimoniais, demonstrações 
do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações 
das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, 
demonstrações do valor adicionado, notas explicativas às informações 
contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório 
dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; 2. Deliberar 
sobre a destinação do resultado do exercício social findo de 2017; 3. O 
grupamento das 179.000.000 (cento e setenta e nove milhões) de ações 
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da 
Companhia na proporção de 3 (três) ações para formar 1 (uma) nova 
ação (“Grupamento”); 4. Autorização para que os administradores 
pratiquem todos os atos necessários à implementação do grupamen-
to; 5. Alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a 
refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da 
Companhia; e 6. Consolidação do Estatuto Social. Registra-se que, o 
quórum dos acionistas presentes, representando 25,63% (vinte e cinco 
inteiros e sessenta e três décimos por cento) do capital social votante 
e total da Companhia, cumpre apenas o quórum mínimo exigido por lei 
de ¼ (um quarto) conforme artigo 125 da Lei nº 6.404/76, permitindo 
que apenas os itens 1 e 2 da ordem do dia, sejam colocados em deli-
beração. Não havendo o quórum especial de 2/3 (dois terços) conforme 
dita o artigo 135 da Lei nº 6.404/76, os demais itens passarão a com-
por a ordem do dia da segunda convocação dessa mesma assembleia. 
Deliberações Tomadas pelos Acionistas Presentes: Foram tomadas, 
com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações, 
havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumá-
rio e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, 
conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76: 1) Foram 
aprovadas por maioria, com a abstenção dos legalmente impedidos, por 
19.711.042 (dezenove milhões e setecentos e onze mil e quarenta e 
duas) ações, e com 38.060 (trinta e oito mil e sessenta) votos contra, 
as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras cor-
respondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017, a saber: Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado, 
Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, 
Demonstrações do Valor Adicionado, notas explicativas às informações 
contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório 
dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Em 
função da apuração de prejuízo líquido no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017, o resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2017 foi absorvido à conta de reserva de lucros. 
De acordo com as diretrizes legais, e conforme o não atingimento do 
quórum especial de 2/3 (dois terços) para as demais matérias da ordem 
do dia, a Administração da Companhia promoverá oportuna e tempesti-
vamente nova convocação. Esclarece-se que, em segunda convocação, 
referida assembleia será instalada com a presença de qualquer número 
de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem 
do dia indicada no edital de convocação pela maioria de votos dos acio-
nistas presentes. II - Declarações de Voto: Foram apresentadas à mesa 
da Assembleia declarações de voto, que foram recebidas, numeradas e 
arquivadas na sede da Companhia. III - Suspensão dos Trabalhos e 
Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra 
a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram 
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. 
Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada. 
A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. São Paulo, 
30 de julho de 2018. Louise Barsi - Presidente; Daniel Alves Ferreira - 
Secretário. JUCESP sob nº 381.978/18-7, em 13/08/2018. (a) Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2018
Data e Horário: 30 de julho de 2018, às 11h00min. Local: Sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Dr. Fernandes Coelho, nº 85 - 8º andar, sendo a Assembleia realizada no auditório no 6º andar. 
Mesa: Louise Barsi - Presidente; Daniel Alves Ferreira - Secretário. Presença: Acionistas representando 
cerca de 25,63% (vinte e cinco inteiros e sessenta e três décimos por cento) do capital social votante e total da 
Companhia, conforme consta do Livro de Presença. Presente, ainda, a Sra. Cristiane do Amaral Mendonça, 
Conselheira Fiscal da Companhia. Consigna-se a presença dos auditores independentes Srs. Manoel Silva e 
Eloise Guerra, da Deloitte Touche Tohmatsu. Voto a Distância: Conforme mapa sintético de votação divulgado 
pela Companhia na data de ontem, foram recebidos Boletins de Votos a Distância (“BVD”), nos termos da 
Instrução CVM nº 481/09, cuja leitura foi dispensada, permanecendo à disposição dos acionistas para consulta, 
caso assim desejassem, nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 21-W da referida Instrução CVM nº 481/09. 
Convocação: Edital de Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” em edições 
dos dias 26, 29 e 30 de maio de 2018, às fls 31, 22 e 41, respectivamente, e “Valor Econômico”, em edições 
também dos dias 26, 27, 28, na fl. B11 e, 29 e 30 de maio de 2018, às fls B09 e B07, respectivamente. Ordem do 
Dia: 1. Apreciar, discutir e deliberar acerca das contas dos administradores e das demonstrações financeiras, 
individuais e consolidadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a saber: 
balanços patrimoniais, demonstrações do resultado, demonstrações do resultado abrangente, demonstrações 
das mutações do patrimônio líquido, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações do valor adicionado, 
notas explicativas às informações contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos 
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 
social findo de 2017; 3. O grupamento das 179.000.000 (cento e setenta e nove milhões) de ações ordinárias, 
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia na proporção de 3 (três) ações para 
formar 1 (uma) nova ação (“Grupamento”); 4. Autorização para que os administradores pratiquem todos os 
atos necessários à implementação do grupamento; 5. Alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de 
modo a refletir o novo número de ações em que se divide o capital social da Companhia; e 6. Consolidação 
do Estatuto Social. Registra-se que, o quórum dos acionistas presentes, representando 25,63% (vinte e cinco 
inteiros e sessenta e três décimos por cento) do capital social votante e total da Companhia, cumpre apenas o 
quórum mínimo exigido por lei de ¼ (um quarto) conforme artigo 125 da Lei nº 6.404/76, permitindo que apenas 
os itens 1 e 2 da ordem do dia, sejam colocados em deliberação. Não havendo o quórum especial de 2/3 (dois 
terços) conforme dita o artigo 135 da Lei nº 6.404/76, os demais itens passarão a compor a ordem do dia da 
segunda convocação dessa mesma assembleia. Deliberações Tomadas pelos Acionistas Presentes: Foram 
tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a 
lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, 
conforme faculta o artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76: 1) Foram aprovadas por maioria, com a abstenção 
dos legalmente impedidos, por 19.711.042 (dezenove milhões e setecentos e onze mil e quarenta e duas) ações, 
e com 38.060 (trinta e oito mil e sessenta) votos contra, as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a saber: Balanços 
Patrimoniais, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Demonstrações do Valor Adicionado, notas 
explicativas às informações contábeis, acompanhados do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores 
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Em função da apuração de prejuízo líquido no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, o resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 
foi absorvido à conta de reserva de lucros. De acordo com as diretrizes legais, e conforme o não atingimento do 
quórum especial de 2/3 (dois terços) para as demais matérias da ordem do dia, a Administração da Companhia 
promoverá oportuna e tempestivamente nova convocação. Esclarece-se que, em segunda convocação, referida 
assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias 
constantes da ordem do dia indicada no edital de convocação pela maioria de votos dos acionistas presentes. 
II - Declarações de Voto: Foram apresentadas à mesa da Assembleia declarações de voto, que foram recebidas, 
numeradas e arquivadas na sede da Companhia. III - Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem mais quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, 
conferida, aprovada e assinada. A presente é cópia fiel de original lavrada em livro próprio. São Paulo, 30 de 
julho de 2018. Louise Barsi - Presidente; Daniel Alves Ferreira - Secretário. JUCESP sob nº 381.978/18-7, em 
13/08/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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