ETERNIT S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81
NIRE 35.300.013.344
FATO RELEVANTE
Contratação de Formador de Mercado
A Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (B3: ETER3, “Companhia” ou “Eternit”), comunica aos
seus acionistas e ao público em geral que celebrou contrato com a BTG Pactual Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na cidade de São Paulo à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº. 3.477, 14º andar, parte, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
43.815.158/0001-22, para exercer a função de Formador de Mercado de suas ações ordinárias
negociadas através do código ETER3, no âmbito da Brasil, Bolsa, Balcão – B3, conforme Instrução
CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3, Regulamento de Operações da
B3 e demais normas e regulamentos aplicáveis.
O contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado celebrado entre a Companhia e
a BTG Pactual tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia e vigorará pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração. O
referido Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer
ônus por qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte com, no
mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data de resilição e/ou rescisão.
O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 12 de maio de 2022.
São Paulo, 11 de maio de 2022.
Vítor Mallmann
Diretor de Relações com Investidores

ETERNIT S.A. – UNDER COURT-SUPERVISED REORGANIZATION
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MATERIAL FACT
Engagement of Market Maker
Eternit S.A. – Under Court-Supervised Reorganization (B3: ETER3, “Company” or “Eternit”),
hereby informs its shareholders and the public that it has signed an agreement with BTG Pactual
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., headquartered at Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº. 3.477, 14º andar, parte, CEP 04538-133, in the city of São Paulo, inscribed in the corporate
taxpayers register (CNPJ/MF) under no. 43.815.158/0001-22, to perform the role of Market
Maker for its common shares traded on the Brasil, Bolsa, Balcão – B3 under the ticker ETER3,
pursuant to CVM Instruction 384/2003, Market Maker Regulations of B3, Operating Regulations
of B3 and other applicable rules and regulations.
The Market Maker Services Agreement between the Company and BTG Pactual is aimed at
promoting the liquidity of the common shares issued by the Company and will be in effect for
twelve (12) months from the date of its execution. The Agreement may also be rescinded and/or
terminated at any time and without any burden on either party, through a written notice sent
to the other party at least thirty (30) days prior to the date of rescission and/or termination.
The Market Maker will begin its activities on May 12, 2022.
São Paulo, May 11, 2022.
Vítor Mallmann
Investor Relations Officer

