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COMUNICADO AO MERCADO

FIBRIA CELULOSE S.A. (“Fibria”) (B3: FIBR3 | NYSE: FBR) comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral que foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, nesta data, o anúncio de encerramento
da operação de captação de recursos pela Companhia via mercado de capitais, por meio da distribuição
pública de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRAs”), das 9ª e 10ª séries da 1ª emissão da RB
Capital Companhia de Securitização, no valor total de R$ 941.286.000,00 (novecentos e quarenta
e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil reais), lastreada em notas de crédito à exportação emitidas
pela Companhia, conforme informado em Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 01
de agosto de 2017.
Adicionalmente, a Companhia informa que o montante total da emissão da 9ª série de CRAs foi de R$
757.109.000,00 (setecentos e cinquenta e sete milhões, cento e nove mil reais), com vencimento em 5
anos, e fará jus a pagamentos semestrais de juros equivalentes a 97% da variação acumulada da taxa
CDI. A amortização de principal da 9ª série de CRAs ocorrerá em uma única parcela em setembro de
2022. A 10ª série de CRAs foi emitida no volume total de R$ 184.177.000,00 (cento e oitenta e quatro
milhões, cento e setenta e sete mil reais), com vencimento em 6 anos, e fará jus a pagamentos anuais
de juros equivalentes a IPCA + 4,5055%. A amortização de principal da 10ª série de CRAs ocorrerá em
uma única parcela em setembro de 2023. A liquidação da operação ocorreu em 22 de setembro de
2017.
A Fibria entende adequado comunicar este fato ao mercado, reiterando seu compromisso com a
transparência perante seus acionistas e investidores.
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