FIBRIA CELULOSE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Código CVM n.º 12793
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2018
FIBRIA CELULOSE S.A. (“Fibria” ou “Companhia”) (B3: FIBR3 | NYSE: FBR), nos termos da Instrução CVM
n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, disponibiliza a seus acionistas o mapa sintético de votação
consolidado da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13 de setembro de 2018 ("AGE") que
considera os votos à distância recebidos diretamente pela Companhia, bem como aqueles recebidos por
meio do escriturador e dos agentes de custódia. Ainda, considerando que a Companhia recebeu
antecipadamente os votos provenientes dos detentores de American Depositary Receipt ("ADRs"), desde já,
disponibiliza o mapa sintético com o resultado dos votos recebidos à distância, incluindo a manifestação de
votos dos titulares de ADRs. A AGE será realizada dia 13 de setembro de 2018, às 9h30, na sede da
Companhia localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº. 302, 4º
andar, Sala Valor, Vila Olímpia.
A)
Votos considerando (i) votos à distância recebidos pela Companhia; (ii) votos à
distância recebidos pelo escriturador e pelos agentes de custódia; (iii) votos dos detentores de
ADR:

Item

1

2
3
4

Matéria
Aprovar a dispensa da realização da oferta pública de
aquisição de ações de emissão da Companhia prevista no
artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, com o quórum de
instalação do artigo 135 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”),
no contexto da proposta de reorganização societária prevista
no “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de
Emissão da Fibria pela Eucalipto Holding S.A., seguida da
incorporação da Eucalipto Holding S.A. pela Suzano Papel e
Celulose S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 26 de
julho de 2018 pelos administradores da Fibria, da Eucalipto
Holding S.A., companhia fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 29.339.648/0001-79, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1355, 8º andar, sala 2, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919
(“Holding”), e da Suzano Papel e Celulose S.A., companhia
aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.404.287/0001-55,
com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida
Magalhães Neto, nº 1752, 10º andar, salas 1010 e 1011,
Bairro Pituba, na CEP 41810-012 (“Suzano”) (“Operação”).
Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação.
Aprovar a Operação, nos termos e condições do Protocolo e
Justificação.
Autorizar os administradores da Companhia a (i) subscrever,
em nome dos acionistas da Fibria, as novas ações ordinárias e

Aprovar

Quantidade de Votos
Rejeitar
Abster-se

Total

49.451.126

49.603.859

197.819

99.252.804

49.451.002

49.604.353

197.449

99.252.804

49.450.775

49.604.467

197.562

99.252.804

49.450.988

49.603.987

197.829

99.252.804
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as novas ações preferenciais a serem emitidas pela Holding,
em decorrência da incorporação das ações da Fibria, e
(ii) praticar todos e quaisquer atos adicionais que se façam
necessários para implementação e formalização do Protocolo e
Justificação e da Operação.
Aprovar proposta de um novo valor global da remuneração
dos administradores para o exercício de 2018, tendo em vista
a possibilidade de a Operação acarretar o vencimento
antecipado dos planos de remuneração variáveis vigentes na
Companhia e a implementação de plano de retenção dos
Diretores estatutários, conforme autorizado no Protocolo e
Justificação.
Aprovar a nomeação da Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira
Elias e do Sr. Sergio Citeroni como membros suplentes do
Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a
renúncia apresentada por 2 (dois) membros suplentes com
efeitos a partir de 1 de maio de 2018.
(i) Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.
(ii) Sr. Sergio Citeroni.
B)

Item

1

2
3
4

42.610.433

56.278.543

363.828

99.252.804

94.127.601
97.464.559

4.255.887
915.629

869.316
872.616

99.252.804
99.252.804

Votos à distância recebidos pela Companhia:

Matéria
Aprovar a dispensa da realização da oferta pública de
aquisição de ações de emissão da Companhia prevista no
artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, com o quórum de
instalação do artigo 135 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”),
no contexto da proposta de reorganização societária prevista
no “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de
Emissão da Fibria pela Eucalipto Holding S.A., seguida da
incorporação da Eucalipto Holding S.A. pela Suzano Papel e
Celulose S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 26 de
julho de 2018 pelos administradores da Fibria, da Eucalipto
Holding S.A., companhia fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 29.339.648/0001-79, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1355, 8º andar, sala 2, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919
(“Holding”), e da Suzano Papel e Celulose S.A., companhia
aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.404.287/0001-55,
com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida
Magalhães Neto, nº 1752, 10º andar, salas 1010 e 1011,
Bairro Pituba, na CEP 41810-012 (“Suzano”) (“Operação”).
Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação.
Aprovar a Operação, nos termos e condições do Protocolo e
Justificação.
Autorizar os administradores da Companhia a (i) subscrever,
em nome dos acionistas da Fibria, as novas ações ordinárias e
as novas ações preferenciais a serem emitidas pela Holding,
em decorrência da incorporação das ações da Fibria, e

Aprovar

Quantidade de Votos
Rejeitar
Abster-se

Total

0

0

190.989

190.989

0

0

190.989

190.989

0

0

190.989

190.989

0

0

190.989

190.989
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(ii) praticar todos e quaisquer atos adicionais que se façam
necessários para implementação e formalização do Protocolo e
Justificação e da Operação.
Aprovar proposta de um novo valor global da remuneração
dos administradores para o exercício de 2018, tendo em vista
a possibilidade de a Operação acarretar o vencimento
antecipado dos planos de remuneração variáveis vigentes na
Companhia e a implementação de plano de retenção dos
Diretores estatutários, conforme autorizado no Protocolo e
Justificação.
Aprovar a nomeação da Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira
Elias e do Sr. Sergio Citeroni como membros suplentes do
Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a
renúncia apresentada por 2 (dois) membros suplentes com
efeitos a partir de 1 de maio de 2018.
(i) Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.
(ii) Sr. Sergio Citeroni.
C)

Item

1

2
3

4

0

0

190.989

190.989

0
0

0
0

190.989
190.989

190.989
190.989

Votos à distância recebidos pelo escriturador e pelos agentes de custódia:

Matéria
Aprovar a dispensa da realização da oferta pública de
aquisição de ações de emissão da Companhia prevista no
artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, com o quórum de
instalação do artigo 135 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”),
no contexto da proposta de reorganização societária prevista
no “Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de
Emissão da Fibria pela Eucalipto Holding S.A., seguida da
incorporação da Eucalipto Holding S.A. pela Suzano Papel e
Celulose S.A.” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 26 de
julho de 2018 pelos administradores da Fibria, da Eucalipto
Holding S.A., companhia fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 29.339.648/0001-79, com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
1355, 8º andar, sala 2, Bairro Pinheiros, CEP 01452-919
(“Holding”), e da Suzano Papel e Celulose S.A., companhia
aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.404.287/0001-55,
com sede na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida
Magalhães Neto, nº 1752, 10º andar, salas 1010 e 1011,
Bairro Pituba, na CEP 41810-012 (“Suzano”) (“Operação”).
Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação.
Aprovar a Operação, nos termos e condições do Protocolo e
Justificação.
Autorizar os administradores da Companhia a (i) subscrever,
em nome dos acionistas da Fibria, as novas ações ordinárias e
as novas ações preferenciais a serem emitidas pela Holding,
em decorrência da incorporação das ações da Fibria, e
(ii) praticar todos e quaisquer atos adicionais que se façam
necessários para implementação e formalização do Protocolo e

Aprovar

Quantidade de Votos
Rejeitar
Abster-se

Total

19.547.226

29.817.564

1.400

49.366.190

19.547.226

29.817.564

1.400

49.366.190

19.547.226

29.817.564

1.400

49.366.190

19.547.226

29.817.564

1.400

49.366.190
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Justificação e da Operação.
Aprovar proposta de um novo valor global da remuneração
dos administradores para o exercício de 2018, tendo em vista
a possibilidade de a Operação acarretar o vencimento
antecipado dos planos de remuneração variáveis vigentes na
Companhia e a implementação de plano de retenção dos
Diretores estatutários, conforme autorizado no Protocolo e
Justificação.
Aprovar a nomeação da Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira
Elias e do Sr. Sergio Citeroni como membros suplentes do
Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a
renúncia apresentada por 2 (dois) membros suplentes com
efeitos a partir de 1 de maio de 2018.
(i) Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.
(ii) Sr. Sergio Citeroni.
D)

Item

1

2
3

4

18.238.700

30.974.981

152.509

49.366.190

45.918.871
48.231.081

3.211.910
899.700

235.409
235.409

49.366.190
49.366.190

Aprovar

Quantidade de Votos
Rejeitar
Abster-se

Votos dos detentores de ADRs

Matéria
Aprovar a dispensa da realização da oferta pública de
aquisição de ações de emissão da Companhia prevista no
artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, com o quórum
de instalação do artigo 135 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das
S.A.”), no contexto da proposta de reorganização societária
prevista no “Protocolo e Justificação de Incorporação das
Ações de Emissão da Fibria pela Eucalipto Holding S.A.,
seguida da incorporação da Eucalipto Holding S.A. pela
Suzano Papel e Celulose S.A.” (“Protocolo e Justificação”),
celebrado em 26 de julho de 2018 pelos administradores da
Fibria, da Eucalipto Holding S.A., companhia fechada,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.339.648/0001-79, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 8º andar, sala 2,
Bairro Pinheiros, CEP 01452-919 (“Holding”), e da Suzano
Papel e Celulose S.A., companhia aberta, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 16.404.287/0001-55, com sede na cidade
de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Magalhães Neto,
nº 1752, 10º andar, salas 1010 e 1011, Bairro Pituba, na
CEP 41810-012 (“Suzano”) (“Operação”).
Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação.
Aprovar a Operação, nos termos e condições do Protocolo e
Justificação.
Autorizar os administradores da Companhia a (i) subscrever,
em nome dos acionistas da Fibria, as novas ações ordinárias
e as novas ações preferenciais a serem emitidas pela
Holding, em decorrência da incorporação das ações da
Fibria, e (ii) praticar todos e quaisquer atos adicionais que
se façam necessários para implementação e formalização do
Protocolo e Justificação e da Operação.

Total

29.903.900 19.786.295

5.430

49.695.625

29.903.776 19.786.789

5.060

49.695.625

29.903.549 19.786.903

5.173

49.695.625

29.903.762 19.786.423

5.440

49.695.625
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Aprovar proposta de um novo valor global da remuneração
dos administradores para o exercício de 2018, tendo em
vista a possibilidade de a Operação acarretar o vencimento
antecipado dos planos de remuneração variáveis vigentes na
Companhia e a implementação de plano de retenção dos
Diretores estatutários, conforme autorizado no Protocolo e
Justificação.
Aprovar a nomeação da Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira
Elias e do Sr. Sergio Citeroni como membros suplentes do
Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a
renúncia apresentada por 2 (dois) membros suplentes com
efeitos a partir de 1 de maio de 2018.
(i) Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias.
(ii) Sr. Sergio Citeroni.

24.371.733 25.303.562

20.330

49.695.625

48.208.730
49.233.478

442.918
446.218

49.695.625
49.695.625

1.043.977
15.929

São Paulo, 12 de setembro de 2018
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

