ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
CNPJ/MF Nº 07.401.436/0002-12
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE

Em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados pela Eldorado Brasil Celulose S.A.
(“Companhia” ou “Eldorado”) em 2 de setembro de 2017 e em 25 de setembro de 2017, a
Companhia comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM
nº 358/02, que foi informada por sua controladora, J&F Investimentos S.A. (“J&F”), que, nesta
data, em continuidade à implementação das transações contempladas no contrato de compra
e venda de ações celebrado em 2 de setembro de 2017 (“Contrato de Compra e Venda de
Ações”) entre, de um lado, J&F e, de outro, CA Investment (Brazil) S.A. (“CA Investment”) e
Paper Excellence B.V. (“Paper Excellence”) e em decorrência do exercício do direito de venda
conjunta pelo Florestal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP
Florestal”), nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia datado de 30 de novembro de
2011, a CA Investment adquiriu 510.490.871 de ações de emissão da Companhia detidas pelo
FIP Florestal, representando 33,46% do capital social da Companhia, pelo valor de
R$2.613.594.403,23. O FIP Florestal continuará detendo 15.067.548 ações de emissão da
Companhia, representando 0,99% do seu capital social, as quais se encontram empenhadas
para garantir determinadas obrigações financeiras da Companhia.
Adicionalmente, a CA Investment adquiriu (i) 272.249.999,999999 de quotas de emissão do
FIP Florestal detidas pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef (“Funcef”), pelo valor
de R$19.073.290,50; (ii) 272.249.999,9999990 de quotas de emissão do FIP Florestal detidas
pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros (“Petros”), pelo valor de R$
19.073.290,50; e (iii) 555.500.000 de quotas de emissão do FIP Florestal detidas pelo JMF
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(“FIC FIP JMF”), pelo valor de R$ 38.916.925,50, as quais, em conjunto, representam uma
participação indireta de aproximadamente 0,98% do capital social da Eldorado.
Após o decurso do período de restrição para negociação das novas quotas do FIP Florestal
emitidas e subscritas pelos quotistas do FIP Florestal sob o regime da Instrução CVM 476, de
16 de janeiro de 2009, a CA Investment adquirirá o restante das quotas detidas pelos quotistas
do FIP Florestal, tornando-se assim, a única quotista do FIP Florestal.
Desta forma, em conjunto com a aquisição de 13% das ações de emissão da Eldorado divulgada
por meio de Fato Relevante em 25 de setembro de 2017, a CA Investment tornou-se titular,
direta e indiretamente, de 47,45% do capital social da Companhia. Esta etapa da operação não
resultou, portanto, na alteração do controle da Eldorado.
A administração da Companhia manterá o mercado informado sobre os demais andamentos
da operação.
São Paulo, 12 de dezembro de 2017.
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