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FATO RELEVANTE
Eternit interrompe a comercialização de fibras de amianto no mercado nacional
A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia”) informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em linha com o Fato Relevante divulgado em
27/11/2017, deixou de utilizar o amianto como matéria-prima na produção de telhas de
fibrocimento. A produção de telhas em suas fábricas se dá exclusivamente com a adição de
fibras sintéticas.
De acordo com seu planejamento estratégico, a SAMA (mineradora controlada pela Eternit)
interrompeu também a comercialização de fibras de amianto no mercado nacional e
continuará suas operações direcionando sua produção exclusivamente para o mercado
externo, atendendo clientes em outros países onde o produto é permitido, tais como Estados
Unidos, Índia, Indonésia, Malásia e etc.
A Eternit reforça o seu compromisso de trabalhar dentro das melhores práticas de segurança,
cuidado com o meio ambiente, sempre comprometida com a comunidade e seus
colaboradores, de acordo com as normas e leis que regem o setor.
São Paulo, 10 de janeiro de 2019.

Rodrigo Lopes da Luz
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Eternit suspends sale of asbestos fiber in the domestic market
Eternit S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3, “Company”) hereby
announces to its shareholders and the market that, in line with the Material Fact notice of
November 27, 2017, it has stopped using asbestos as raw material for producing fiber-cement
roofing tiles. Its plants now add exclusively synthetic fibers to the roofing tiles.
Consistent with its strategic planning, SAMA (Eternit’s mining subsidiary) also stopped
marketing asbestos fibers in the domestic market, and will continue to operate by directing its
production exclusively to export markets, serving clients in countries where the product is
permitted, such as the United States, India, Indonesia, Malaysia and etc.
Eternit emphasizes its commitment to work within the best safety practices, caring for the
environment, always committed to the community and its employees and complying with the
standards and laws governing the industry.
São Paulo, January 10, 2019.

Rodrigo Lopes da Luz
Investor Relations Officer

