FATO RELEVANTE

Em complementação aos Fatos Relevantes divulgados pela Eldorado Brasil Celulose S.A.
(“Companhia” ou “Eldorado”) em 2 de setembro de 2017, 25 de setembro de 2017 e 12 de
dezembro de 2017, com referência ao contrato de compra e venda de ações celebrado em 2 de
setembro de 2017 (“Contrato”), entre, de um lado, J&F e outros (“Vendedores”) e, de outro, CA
Investment (Brazil) S.A. (“CA Investment” ou “Compradora”) e Paper Excellence B.V., a Eldorado
comunica a seus acionistas e ao mercado em geral o que segue.
Nesta data, a Companhia recebeu correspondência da J&F Investimentos S.A. (“J&F”), informando
que:
(i) passados 12 meses desde a celebração do Contrato, foi atingida a data-limite (3 de setembro de
2018), sem que a Compradora tenha concluído a aquisição da participação acionária da J&F,
representativa de 50,59% do capital da Eldorado; e
(ii) os Vendedores, em virtude do fato descrito no item (i), exerceram o direito de extinguir o
Contrato, estando automaticamente liberados de todas as suas obrigações relacionadas com a
venda das ações de sua titularidade.
Assim, a composição acionária da Companhia seguirá da seguinte forma: J&F titular de 50,59% do
capital social e CA Investment titular de 49,41%.
A Eldorado observa, ainda, que está em curso perante a 2ª Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem da Comarca de São Paulo, autos nº 1083967-87.2018.8.26.0100, ação judicial proposta
pela CA Investment contra os Vendedores e a Eldorado. A Companhia informará sobre eventuais
desdobramentos do referido processo, que se qualifiquem como fato relevante, dentro dos limites
legais, vez que tramita sob segredo de justiça.
A Companhia reforça que continua focada no seu desempenho operacional, redução de dívida e
geração de caixa. Por fim, agradece a todos os seus clientes, fornecedores, stakeholders e credores
pela confiança que sempre tiveram na Eldorado.
Sobre a Companhia
A Eldorado é uma das principais empresas do mundo no setor de celulose. É uma das empresas
mais competitivas do setor, tendo o menor custo caixa da indústria e produzindo mais de 1.700.000
de toneladas de celulose por ano. Atualmente, exporta para mais de 40 países e atua em diversos
segmentos.
Possui cerca de 230 mil hectares de florestas certificadas pelos principais selos internacionais (FSC
e CERFLOR), seguindo princípios e critérios reconhecidos mundialmente como boas práticas do
manejo de suas florestas. Tais princípios incluem critérios de cumprimento à legislação,
racionalidade no uso de recursos florestais, respeito e zelo pelas águas, pela biodiversidade, pelos
povos indígenas e pelas comunidades em que atua.
Com isso, todos que compram celulose da Eldorado têm assegurado que seus produtos foram
produzidos com vistas ao desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que a
Companhia atua.
São Paulo, 4 de setembro de 2018.
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