São Paulo, 29 de janeiro de 2018.
À
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Rua XV de Novembro, 275, 6º andar
São Paulo – SP
At.:
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
C/C
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111,33º andar
Rio de Janeiro – RJ
At.:

Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

REF:

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA VEICULADA NA IMPRENSA

Prezados Senhores:
A FIBRIA CELULOSE S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Torre B, 3º e 4º (parte) andares, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 60.643.228/0001-21,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM como companhia aberta categoria “A”, sob o código nº
12793 (“Companhia” ou “Fibria”) e neste ato representada por seu Diretor de Relações com Investidores, vem
pela presente, respeitosamente, prestar esclarecimentos requeridos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”),
nos termos do Ofício nº 129/2018–SAE datado de 29 de janeiro de 2018 (“Ofício”) e recebido pela Companhia
na mesma data.
Para melhor compreensão da consulta formulada e dos esclarecimentos prestados pela Companhia,
transcreve-se o questionamento constante do Ofício:
“Em notícia veiculada pelo Blog do Lauro Jardim, do jornal O Globo, em 28/01/2018, sob o
título “Comprador da Eldorado de olho na Fibria”, consta que o BTG Pactual está com mandato
do grupo asiático-holandês Paper Excellence, que em setembro comprou a Eldorado Celulose
por R$ 15 bilhões, para comprar outra gigante brasileira do setor de celulose – a Fibria, do
grupo Votorantim. Seria um negócio da mesma magnitude financeira.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 30/01/2018, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
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Em atenção às solicitações da B3, a Fibria informa que desconhece qualquer negociação envolvendo
as empresas indicadas na matéria veiculada.
A Companhia informa ainda que, em atenção ao Ofício, inquiriu seus acionistas controladores,
Votorantim S.A. e BNDES Participações S.A. – BNDESPar, solicitando esclarecimentos acerca da notícia
veiculada, e estes comunicaram que, neste momento, não possuem qualquer informação relevante para
prestar sobre o assunto.
Por fim, a Companhia reafirma seu compromisso de cumprir fielmente com sua obrigação de
divulgação de informações a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral de acordo com as normas
vigentes e sua política de divulgação de ato e fato relevante.
Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e apreço, e
permanecemos à disposição caso quaisquer esclarecimentos adicionais sejam julgados necessários.
Atenciosamente,
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores
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