ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
CNPJ/MF Nº 07.401.436/0002-12
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
Eldorado Brasil Celulose S.A. ("Companhia" ou “Eldorado”) comunica a seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358/02, bem como visando à adoção das
melhores práticas de governança corporativa que, embora os trabalhos junto aos auditores
independentes para elaboração e divulgação de suas demonstrações financeiras auditadas relativas
ao trimestre findo em 31 de março de 2017 (“DFs 1T2017”) estejam avançados, tais trabalhos ainda
não foram finalizados.
A Companhia esclarece que devido ao atraso na divulgação das demonstrações financeiras anuais,
conforme Fato Relevante publicado em 30 de março de 2017, bem como em decorrência do rodízio
obrigatório do auditor independente, previsto no art. 31 da Instrução CVM nº 308/99, ocorreu um
atraso na conclusão dos trabalhos de auditoria das DFs 1T2017, impossibilitando a Companhia de
publicar as DFs 1T2017 nesta data, no prazo estabelecido na Instrução CVM 480/09.
Ainda assim, com o objetivo de manter acionistas e o mercado informados, a Companhia decidiu
antecipar algumas informações relevantes relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2017,
ainda não revisadas pela auditoria independente, a seguir apresentadas:
O volume de produção de celulose foi de 433 mil toneladas no 1T17, resultado 1% acima do
registrado no 1T16. A Companhia registrou um volume de vendas de 434 mil toneladas de celulose
no 1T17, resultado 23% maior que o apresentado no 1T16. A Eldorado obteve ainda recorde no
volume de venda de energia para o sistema elétrico nacional, com mais de 57 mil MW vendidos,
resultado 15% superior ao 1T16.
A Companhia apresentou novamente o menor patamar de custo caixa de produção do setor, com
resultado no 1T17 de R$ 533,00 por tonelada.
A Companhia registra que, embora acredite que os indicadores operacionais acima estejam
corretos, dado o avançado estágio do seu processo de auditoria, esses dados poderão ser alterados
na medida em que se conclua a auditoria das suas demonstrações financeiras.
Por fim, a Companhia informa que envidará seus melhores esforços para finalizar os trabalhos de
elaboração e divulgação de suas demonstrações financeiras auditadas com a maior brevidade
possível.

São Paulo, 15 de maio de 2017.

ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
José Carlos Grubisich Filho
Diretor de Relações com Investidores
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