ETERNIT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
FATO RELEVANTE
Aquisição da Confibra
A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia” ou “Eternit”), em
cumprimento à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº44 de 23/08/2021 e em
continuidade ao Fato Relevante divulgado em 29/03/2021, vem informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, na presente data, foi celebrado o Contrato de
Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças entre a Companhia e os sócios proprietários
da Confibra Indústria e Comércio Ltda (“Confibra”) para aquisição da totalidade do capital
social da Confibra.

Sobre a Aquisição
Atuando no mercado de telhas de fibrocimento desde 1973, a Confibra é uma empresa de
capital nacional, localizada na cidade de Hortolândia, interior do Estado de São Paulo,
onde possui capacidade de produção de 168 mil toneladas por ano, o que representará um
adicional de cerca de 20% na capacidade de produção de telhas de fibrocimento da
Eternit.
A aquisição está em linha com a estratégia da Eternit de crescimento e consolidação
setorial, proporcionando ganhos de sinergia, aumento da escala de produção da
Companhia e ocupação da unidade da Eternit Amazônia, que passará a fornecer fibra de
polipropileno para a Confibra.

Operação
O preço de aquisição da totalidade das quotas da Confibra e do terreno onde a unidade
está instalada é de R$ 110 milhões (cento e dez milhões de reais). Adicionalmente, os
vendedores terão direito ao recebimento de earnout no valor de R$ 10 milhões (dez
milhões de reais), corrigido pela variação do IPCA/IBGE, a depender do atingimento de
determinadas metas financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2022.
A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, dentre
elas, a aprovação da aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(“CADE”).

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito do
assunto tratado neste comunicado.
São Paulo, 10 de janeiro de 2022.
Vítor Mallmann
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Acquisition of Confibra
A Eternit S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3, “Company” or
“Eternit”), in compliance with Resolution 44 issued by the Securities and Exchange
Commission of Brazil (CVM), on August 23, 2021, and in connection with the Material Fact
notice dated March 29, 2021, hereby informs its shareholders and the market that on this
date, the Agreement for the Purchase and Sale of Ownership Interest and Other Covenants
was entered into by and between the Company and the owners of Confibra Indústria e
Comércio Ltda. (“Confibra”) for the acquisition of 100% of the capital of Confibra.

About the Acquisition
Operating in the fiber-cement roofing panel market since 1973, Confibra is a domesticallyowned company located in the city of Hortolândia in the interior region of São Paulo state.
Its annual production capacity is 168,000 tons, which will represent an increase of 20% in
Eternit’s fiber-cement roofing panel production capacity.
The acquisition is aligned with Eternit’s strategy of growth and industry consolidation to
capture synergy gains, expand the production scale of the Company and the capacity
utilization rate of the Eternit Amazon Unit, which will supply polypropylene fiber to
Confibra.

Operation
The acquisition price for 100% of the ownership interest in Confibra and the land where
the unit is located is one hundred ten million reais (R$110 million). In addition, the sellers
will be entitled to an earnout of ten million reais (R$10 million), adjusted for inflation by
the IPCA index published by IBGE, depending the achievement of certain financial targets
for the fiscal year ending on December 31, 2022.
The consummation of the operation is subject to the fulfillment of conditions precedent,
one of which is the approval of the acquisition by Brazil’s antitrust agency Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”).

The Company will keep its shareholders and the market informed of further developments
on the subject of this notice.
São Paulo, January 10, 2022.
Vítor Mallmann
Investor Relations Officer

