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, 12 de
dezembro de 2017 e 4 de setembro de 2018, a Eldorado comunica que recebeu notificação do
órgão competente informando o início de procedimento arbitral pela CA Investment (Brazil) S.A.
(“CA Investment”) contra a J&F Investimentos S.A. (“J&F”) e a Companhia (“Arbitragem”), tendo
como objeto questões relacionadas ao contrato de compra e venda de ações celebrado em 2
de setembro de 2017 entre CA Investment, J&F e outros (“Contrato”).
A Companhia informará sobre eventuais desdobramentos da Arbitragem, que se qualifiquem
como fato relevante, dentro dos limites legais e contratuais, vez que tramita sob sigilo,
conforme estabelecido no Contrato.
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, 17 de setembro de 2018.
Rodrigo Libaber
Diretor de Relações com Investidores
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