FIBRIA CELULOSE S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF Nº. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807

COMUNICADO AO MERCADO

FIBRIA CELULOSE S.A. (“Fibria” ou “Companhia”) (B3: FIBR3 | NYSE: FBR) comunica a seus
acionistas e ao mercado que foi aprovado por seu Conselho de Administração, em reunião realizada em
29 de janeiro de 2018, e firmado pela Companhia em 29 de janeiro de 2018, a contratação de serviços
de operação logística portuária para movimentação de celulose, com condição take-or-pay, a serem
prestados pela Embraport – Empresa Brasileira de Terminais Portuários S.A., que adotou a marca DP
World Santos, em seu terminal de uso privado (TUP) situado na margem esquerda do Estuário de
Santos, Estado de São Paulo, onde será construída uma instalação logística portuária destinada à
armazenagem, movimentação e embarque de celulose. A Companhia fará um investimento estimado
de R$ 700 milhões, sendo previstos R$ 215 milhões em 2018, R$ 375 milhões em 2019 e os demais
R$ 110 milhões em 2020. A DP World Santos é integralmente detida pela DP World, que tem por objeto
facilitar o comércio global e é uma das maiores operadoras logísticas e de contêineres do mundo, sendo
reconhecida no mercado por sua eficiência.
A operação portuária terá início com a conclusão das obras do novo armazém e das demais estruturas
logístico-portuárias, prevista para ocorrer até o final de 2020. Fica garantida à Fibria e suas subsidiárias
a prestação dos serviços portuários pela DP World Santos até 2039, sendo possível a prorrogação até
2042, sujeita à obtenção da renovação da autorização portuária pela DP World Santos.
Essa operação representa um importante avanço da Fibria em sua estratégia de longo prazo em logística
para, em conjunto com a atual estrutura de escoamento de celulose utilizada pela Companhia na
margem direita, garantir maior eficiência nas exportações via Santos. Mais uma vez, a Companhia
registra um marco de inovação ao ser a primeira empresa do setor de papel e celulose no Brasil a
viabilizar operação logística em navios do tipo breakbulk na margem esquerda de Santos.
A Companhia reitera, dessa forma, por meio da divulgação das informações constantes neste
Comunicado ao Mercado, seu compromisso com a transparência perante seus acionistas e investidores.
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