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FATO RELEVANTE

São Paulo, 14 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, 9 de agosto de 2018, 13 de setembro e 29 de novembro de 2018 e
nos Avisos aos Acionistas de 29 de novembro de 2018, 2 de janeiro de 2019, 3 de
janeiro de 2019 e 10 de janeiro de 2019, informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que, na presente data (“Data de Consumação da Operação” ou “Data de
Liquidação Financeira”) se deu a consumação da reorganização societária objeto do
Compromisso de Voto e Assunção de Obrigações celebrado em 15 de março de 2018
(“Operação”), com a efetiva combinação das operações e bases acionárias da Suzano
e da Fibria, nos termos do protocolo e justificação celebrado em 26 de julho de 2018
(“Protocolo e Justificação”) e aprovado pelos acionistas das Companhias em
assembleias realizadas no dia 13 de setembro de 2018.
Conforme divulgado no Aviso aos acionistas das Companhias de 10 de janeiro de
2019, os acionistas da Fibria (“Acionistas Fibria”) titulares de ações no encerramento
do pregão de 3 de janeiro de 2019 (“Data Base” e “Acionistas da Fibria na Data Base”)
foram creditados em 08 de janeiro de 2019 com 0,4613 ação ordinária de emissão da
Suzano para cada ação ordinária da Fibria de sua propriedade.
Adicionalmente, nesta data, a Eucalipto Holding S.A. (“Holding”) realizou o pagamento
do valor de resgate das ações preferenciais resgatáveis da Holding aos Acionistas
Fibria na Data Base, equivalente a R$ 50,20 (cinquenta reais e vinte centavos) para
cada ação preferencial resgatável da Holding (“Valor Final da Parcela em Dinheiro
Ajustada”), que corresponde ao valor do resgate por cada ação preferencial resgatável
da Holding originalmente equivalente a R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos), (i) reduzido pelo montante de dividendos, juros sobre o capital próprio e

outros proventos declarados e/ou pagos pela Fibria a partir de 15 de março de 2018
até a Data de Consumação da Operação, o que equivale ao valor dos dividendos
declarados pela Fibria em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de
dezembro de 2018 e pagos no Brasil em 12 de dezembro de 2018 no montante de R$
5,03 (cinco reais e três centavos) por ação de emissão da Fibria, e (ii) acrescido de R$
2,73 (dois reais e setenta e três centavos), correspondente à 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”), entre 15 de março de
2018 e a Data de Consumação da Operação (inclusive), sendo que entre 10 de janeiro
de 2019 (inclusive) e 14 de janeiro de 2019 (inclusive) a Taxa DI foi estimada em
6,40% (seis vírgula quarenta por cento) ao ano.
Os valores mencionados acima são brutos, não considerando eventuais impactos
tributários incidentes sobre o pagamento para Acionistas Fibria residentes ou nãoresidentes, os quais se encontram detalhados no Aviso aos Acionistas divulgado em
29 de novembro de 2018.
São Paulo, 14 de janeiro de 2019.
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