ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
CNPJ/ME Nº 07.401.436/0002-12
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE
A Eldorado Brasil Celulose S.A. (“Companhia” ou “Eldorado”) informa a seus acionistas
e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 358/02, que a proposta
apresentada pela Companhia para o arrendamento do terminal STS14 no Porto de Santos,
no âmbito da sessão pública do Leilão n.º 001/2020 (“Leilão”) da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários – ANTAQ, ocorrida nesta data na B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, foi devidamente recebida e classificada como a melhor dentre as demais
propostas.
Após a análise dos documentos de habilitação da Companhia e a homologação do
resultado do Leilão, a celebração do respectivo contrato de arrendamento estará sujeita
ao cumprimento das condições precedentes estabelecidas no respectivo edital. O contrato
terá como principal objeto o arrendamento de área e infraestrutura públicas para a
movimentação de carga geral, especialmente celulose, no referido terminal portuário. Seu
prazo de vigência será de 25 (vinte e cinco) anos, podendo ser prorrogado por sucessivas
vezes, a exclusivo critério do Poder Concedente, nos termos do contrato e de seus anexos,
até o limite máximo de 70 (setenta) anos, incluídos o prazo de vigência original e todas
as suas prorrogações.
O investimento estimado no local é de cerca de R$250 milhões, conforme previsão dos
estudos feitos pela Companhia. A conquista do Leilão em referência representa mais uma
importante etapa do planejamento estratégico da Eldorado, proporcionando melhor
eficiência logística para sua atual demanda, bem como à futura demanda decorrente do
seu projeto de expansão de fábrica, consolidando, assim, o seu posicionamento no
mercado, maior valor agregado aos seus acionistas, além do efetivo crescimento
socioeconômico do Brasil.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre
eventuais novas informações a respeito da matéria tratada neste Fato Relevante.
Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com
Investidores por meio do telefone (11) 2505-0258 ou do e-mail ri@eldoradobrasil.com.br.
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