FIBRIA CELULOSE S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Código CVM nº 12793
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2018
FIBRIA CELULOSE S.A. (“Fibria” ou “Companhia”) (B3: FIBR3 | NYSE: FBR), nos termos da Instrução CVM
nº 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 03 de dezembro de 2018 ("AGE") que considera os
votos a 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 a distância, incluindo a manifestação de votos dos titulares de
ADRs. A AGE será realizada dia 03 de dezembro 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 a distância recebidos pela Companhia; (ii) votos a

distância recebidos pelo escriturador e pelos agentes de custódia; (iii) votos dos detentores de
ADR:
Item

Matéria

Quantidade de Votos
Aprovar

Rejeitar

85.314.659

784

Abster-se

Total

Aprovar, conforme Proposta da Administração da Companhia e
1

Parecer do Conselho Fiscal, a distribuição de dividendos
intermediários em caráter extraordinário, no montante total de
R$2.783.319.849,66 (dois bilhões, setecentos e oitenta e três
milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e
nove reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a
R$5,030371757 por ação de emissão da Companhia, a serem
declarados

e

Investimentos

pagos
da

contra

a

Companhia,

conta

de

conforme

Reserva
aprovada

para
na

Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de
abril de 2018 e registrada nas informações financeiras
trimestrais da Companhia relativas a 30 de setembro de 2018.

3.958

85.319.401

B)

Votos a distância recebidos pela Companhia:

Item

Matéria

Quantidade de Votos
Aprovar

Rejeitar

0

0

Abster-se

Total

Aprovar, conforme Proposta da Administração da Companhia e
Parecer do Conselho Fiscal, a distribuição de dividendos
intermediários em caráter extraordinário, no montante total de
R$2.783.319.849,66 (dois bilhões, setecentos e oitenta e três
milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e
nove reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a
R$5,030371757 por ação de emissão da Companhia, a serem
1

declarados

e

Investimentos

pagos
da

contra

a

Companhia,

conta

de

conforme

Reserva
aprovada

para
na

Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de
abril de 2018 e registrada nas informações financeiras
trimestrais da Companhia relativas a 30 de setembro de 2018.

0

0

C)

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

Item

Matéria

Quantidade de Votos
Aprovar

Rejeitar

47.257.716

0

Abster-se

Total

Aprovar, conforme Proposta da Administração da Companhia e
Parecer do Conselho Fiscal, a distribuição de dividendos
intermediários em caráter extraordinário, no montante total de
R$2.783.319.849,66 (dois bilhões, setecentos e oitenta e três
milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e
nove reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a
R$5,030371757 por ação de emissão da Companhia, a serem
1

declarados e pagos contra a conta de Reserva para
Investimentos

da

Companhia,

conforme

aprovada

na

Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de
abril de 2018 e registrada nas informações financeiras
trimestrais da Companhia relativas a 30 de setembro de 2018.

0

47.257.716

D)

Votos dos detentores de ADRs

Item

Matéria

Quantidade de Votos
Aprovar

Rejeitar

38.056.943

784

Abster-se

Total

Aprovar, conforme Proposta da Administração da Companhia
e Parecer do Conselho Fiscal, a distribuição de dividendos
intermediários em caráter extraordinário, no montante total
de R$2.783.319.849,66 (dois bilhões, setecentos e oitenta e
três milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta
e nove reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a
R$5,030371757 por ação de emissão da Companhia, a serem
declarados e pagos contra a conta de Reserva para
1

Investimentos

da

Companhia,

conforme

aprovada

na

Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 27 de
abril de 2018 e registrada nas informações financeiras
trimestrais da Companhia relativas a 30 de setembro de
2018.

São Paulo, 30 de novembro de 2018
Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

3.958

38.061.685

