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AVISO AOS ACIONISTAS
São Paulo, 02 de janeiro de 2019 - A Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”) (B3:
SUZB3 | NYSE: SUZ) e a Fibria Celulose S.A. (B3: FIBR3 | NYSE: FBR) (“Fibria” e, em
conjunto com a Suzano, as “Companhias”) vêm a público, conjuntamente, e em
complementação às informações divulgadas pelas Companhias nos Fatos Relevantes
de 16 de março de 2018, 09 de agosto de 2018, 13 de setembro de 2018 e 29 de
novembro de 2018 e no Aviso aos Acionistas de 29 de novembro de 2018, informar aos
seus acionistas, nos termos dos itens 2.1 e 3.2 do protocolo e justificação celebrado em
26 de julho de 2018 (“Protocolo e Justificação”):
I.

Relação de Substituição: a relação de troca das ações ordinárias de emissão da
Holding detidas por acionistas da Fibria por ações de emissão da Suzano é ajustada
de 0,4611 para 0,4613, sendo a relação de troca de 0,4613 considerada como final,
nos termos do item 3.2 do Protocolo e Justificação.

O ajuste na relação de troca se deve em razão da (i) alteração do número total de ações
de emissão da Fibria ex-tesouraria e desconsiderando as ações decorrentes de vesting
de planos de opção entre o constante no Protocolo e Justificação e a presente data de
553.080.611 (quinhentos e cinquenta e três milhões, oitenta mil, seiscentas e onze)
ações para 553.733.881 (quinhentos e cinquenta e três milhões, setecentos e trinta e
três mil, oitocentas e oitenta e uma) ações e (ii) alteração do número de ações de
emissão da Suzano ex-tesouraria e desconsiderando as ações decorrentes de vesting
de planos de opção entre o constante no Protocolo e Justificação e a presente data de
1.091.984.141 (um bilhão, noventa e um milhões, novecentas e oitenta e quatro mil,
cento e quarenta e uma) ações para 1.093.784.141 (um bilhão, noventa e três milhões,
setencentas e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e uma) ações.

Como consequência do referido ajuste (i) a Suzano emitirá, em razão da incorporação
da Holding, 255.437.439 (duzentas e cinquenta e cinco milhões, quatrocentas e trinta e
sete mil, quatrocentas e trinta e nove) novas ações; e (ii) o valor atribuído a fração de
ação ordinária da Suzano para cálculo do ganho de capital, conforme divulgado no Aviso
de Acionistas do dia 29 de novembro de 2018, passa de R$ 15,38 (quinze reais e trinta
e oito centavos) atribuído a 0,4611 ação ordinária para R$ 15,39 (quinze reais e trinta e
nove centavos) atribuído a 0,4613 ação ordinária da Suzano.
II.

Valor de Resgate: o valor do resgate por cada ação preferencial resgatável da
Eucalipto Holding S.A. (“Holding”), originalmente equivalente a R$ 52,50 (cinquenta
e dois reais e cinquenta centavos) (“Parcela em Dinheiro”), a que farão jus os
acionistas da Fibria, corrigido pela variação da taxa média diária dos depósitos
interbancários brasileiros expressa como um percentual anual, baseada em 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3
S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“Taxa DI”), verificada entre 15 de março de 2018 e 03
de janeiro de 2019 (inclusive) e reduzida pelos dividendos da Fibria declarados em
03 de dezembro de 2018 e pagos no Brasil em 12 de dezembro de 2018, equivale
em 03 de janeiro de 2019 (“Data Base”) a R$ 50,12 (cinquenta reais e doze
centavos) (“Parcela em Dinheiro Parcialmente Ajustada”).

Conforme previsto no Protocolo e Justificação e já divulgado pelas Companhias, a
Parcela em Dinheiro a ser paga em 14 de janeiro de 2019 (“Data de Consumação da
Operação”) aos acionistas da Fibria na Data Base (incluindo o Depositário de ADS da
Fibria), será corrigida pela variação da Taxa DI verificada entre 15 de março de 2018 e
a Data de Consumação da Operação (inclusive), ajustada, caso aplicável, nos termos
do Protocolo e Justificação (“Parcela em Dinheiro Ajustada”). O montante final da
Parcela em Dinheiro Ajustada, incluindo a estimativa do valor do ajuste da Taxa DI até
a Data da Consumação da Operação, será divulgado ao mercado por meio de Aviso
aos Acionistas em 10 de janeiro de 2019.
Os valores mencionados acima são brutos, não considerando eventuais impactos
tributários incidentes sobre o pagamento, os quais se encontram detalhados no Aviso
aos Acionistas divulgado em 29 de novembro de 2018.
As Companhias ressaltam que os agentes de custódia deverão informar à Holding os
dados dos acionistas da Fibria não residentes na Data Base, inclusive o custo médio de
aquisição das ações da Fibria, na forma do Anexo I do Aviso aos Acionistas divulgado

no dia 29 de novembro de 2018, até 23:59 horas do dia 8 de janeiro de 2019, por meio
de e-mail ao seguinte endereço: eucalipto@suzano.com.br.

São Paulo, 02 de janeiro de 2019.
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