ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
CNPJ/MF Nº 07.401.436/0002-12
COMPANHIA ABERTA
FATO RELEVANTE
Em continuidade ao Fato Relevante divulgado pela Eldorado Brasil Celulose S.A.
(“Companhia” ou “Eldorado”) em 2 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 nesta data por sua controladora J&F Investimentos S.A. (“J&F”) que, em
cumprimento ao contrato de compra e venda de ações (“Contrato de Compra e Venda”)
celebrado em 2 de setembro de 2017 entre, de um lado, J&F e, de outro lado, CA Investment
(Brazil) S.A. (“CA Investment”) e Paper Excellence B.V. (“Paper Excellence”), entre outros,
foi realizada nesta data a transferência para a CA Investment de 198.332.594 ações de
emissão da Eldorado anteriormente detidas pela J&F, equivalentes a 13% do capital social
da Eldorado, pelo valor de R$ 1.006.000.000,00 (“Venda Inicial”). A Venda Inicial foi
realizada sob condição resolutiva caso o Florestal Fundo de Investimentos em Participações
Multiestratégia (“FIP Florestal”), acionista minoritário da Companhia, exerça seu direito de
preferência previsto no Acordo de Acionistas da Companhia.
O Contrato de Compra e Venda prevê, ainda, duas transferências adicionais de ações de
emissão da Eldorado para a CA Investment. Na primeira delas, serão transferidas ações de
número suficiente a fazer com que a CA Investment se torne titular de até 34,45% das ações
de emissão da Eldorado. A quantidade exata de ações a serem transferidas será determinada
em função do exercício ou não, pelo FIP Florestal (e/ou por seus quotistas Petros e Funcef),
de seu direito de venda conjunta (tag along) previsto no Acordo de Acionistas da
Companhia. Na transferência subsequente, que ocorrerá em no máximo 12 meses a partir
da data de assinatura do Contrato de Compra e Venda, serão transferidas até 100% das
ações de emissão da Eldorado. A consumação das referidas transferências adicionais
dependerá do cumprimento de determinadas condições estabelecidas no Contrato de
Compra e Venda.
Ainda, conforme informado pela J&F à Companhia, entrou em vigor nesta data acordo de
acionistas celebrado entre a J&F e CA Investment para regular a relação de ambas as
sociedades como acionistas da Companhia, o qual foi registrado na presente data no livro
de registro de ações da Companhia.
A administração da Companhia manterá o mercado informado sobre os demais andamentos
da operação.
São Paulo, 25 de setembro de 2017.

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

