PROSPECTO DEFINITIVO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

FIBRIA CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF: 60.643.228/0001-21
Código CVM: 12793
Alameda Santos, 1.357, 8º andar
01419-908, São Paulo – SP
86.000.000 Ações
Valor Total da Oferta Global: R$1.361.380.000,00
Código de Negociação na BM&FBOVESPA: FIBR3
Código ISIN das Ações: BRFIBRACNOR9
Preço por Ação R$15,83
A Fibria Celulose S.A. (“Companhia”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“BofA Merrill Lynch” e, quando em conjunto com o Itaú BBA,
“Coordenadores Globais”), o BB-Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão (“Deutsche Bank”) e o Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander e, em conjunto com o BB Investimentos, o BTG Pactual e o Deutsche Bank, “Coordenadores da Oferta Brasileira”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 86.000.000 ações
ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), inclusive sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”), representadas
por American Depositary Receipts (“ADRs”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior (“Oferta Global”).
A Oferta Global compreenderá: (i) a distribuição pública de Ações a ser realizada no Brasil (exceto sob a forma de ADSs) (“Ações da Oferta Brasileira”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM
400 (“Oferta Brasileira”), a ser coordenada pelos Coordenadores Globais em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), convidadas a participar da Oferta Brasileira exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto
aos Investidores Não Institucionais (conforme definidos neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira, “Instituições Participantes da Oferta
Brasileira”). Serão também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Ações no exterior, pelo Itaú BBA USA Securities, Inc, pelo Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (em conjunto, “Global Coordinators”),
pelo BB Securities Limited, Banco do Brasil Securities LLC, Securities Asia Pte. Ltd., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Deutsche Bank Securities Inc. e Santander Investment Securities Inc. (em conjunto, “Coordenadores da
Oferta Internacional” e, em conjunto com os Coordenadores Globais, os Coordenadores da Oferta Brasileira e os Global Coordinators, “Coordenadores da Oferta Global”), em conformidade com o disposto no Securities Act de 1933,
dos Estados Unidos da América (“Securities Act”), observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor não residente que invista no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei n° 4.131, de 3 de
setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n° 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução 2.689”) e da Instrução da CVM n° 325, de 27 de
janeiro de 2000, conforme alterada (“Instrução CVM 325”) (“Investidores Institucionais Estrangeiros”); e (ii) a distribuição pública de Ações, no exterior, sob a forma de ADSs, representadas por ADRs (“Ações da Oferta
Internacional” e, em conjunto com as Ações da Oferta Brasileira, “Ações da Oferta Global”), em conformidade com o Securities Act, e com o previsto no Registration Statement (pedido de registro) contemplado no Form F-3, a ser
arquivado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), sob a coordenação dos Global Coordinators e dos Coordenadores da Oferta Internacional e com a participação de determinadas instituições
contratadas (“Oferta Internacional”). Cada ADS representará 1 (uma) Ação.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, deduzidas as ações alocadas à VID e ao BNDESPAR, signatários do Acordo de Acionistas (conforme definido neste Prospecto), no âmbito da
Oferta Prioritária, poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até 5.191.185 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, inclusive sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Ações e/ou ADSs inicialmente ofertadas, (“Ações Suplementares” ou “ADSs Suplementares”, conforme o caso, e, em conjunto, “Lote Suplementar”), conforme (i) opção de distribuição de Ações Suplementares
(“Opção de Ações Suplementares”), deduzidas as ADSs Suplementares que forem objeto de exercício da Opção de ADSs Suplementares (conforme abaixo definido), outorgada pela Companhia ao BofA Merrill Lynch (“Agente
Estabilizador”) no Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto) e (ii) opção de distribuição de ADSs Suplementares, outorgada pela Companhia ao Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (“Opção de ADSs
Suplementares” e, em conjunto com a Opção de Ações Suplementares, apenas “Opção de Lote Suplementar”), para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Global. O Agente
Estabilizador e o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated têm o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional (conforme definidos neste Prospecto),
respectivamente, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, de exercer, respectivamente, a Opção de Ações Suplementares e a Opção de ADSs Suplementares, no todo ou em
parte, em uma ou mais vezes, após notificação ao Coordenador Líder e ao Itau BBA USA Securities, Inc, respectivamente, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia e/ou ADSs, conforme o
caso, no momento em que for fixado o Preço por Ação (conforme definido abaixo), seja tomada em comum acordo entre os Coordenadores Globais e os Global Coordinators.
A emissão de novas Ações pela Companhia no âmbito da Oferta Global foi feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e realizada dentro do limite de capital autorizado da Companhia, conforme previsto no artigo 6º de seu Estatuto Social.
O preço de emissão por Ação no contexto da Oferta Global (“Preço por Ação”) foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil pelos
Coordenadores Globais e pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, em conformidade com o previsto no artigo 23, parágrafo 1º e no artigo 44 da Instrução CVM 400, e no exterior, pelos Global Coordinators e pelos Coordenadores da
Oferta Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação foi calculado tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA, a cotação das ADSs na New York Stock
Exchange (“NYSE”) e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de
determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço de mercado das Ações e ADSs a serem subscritas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas ordens firmes de subscrição das Ações, no contexto da Oferta Brasileira, e das ADSs, no contexto da Oferta Internacional e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
O Preço por Ação foi calculado em reais e convertido para dólares norte-americanos com base na taxa de câmbio (PTAX-800) disponibilizada pelo Banco Central por meio do SISBACEN na data de celebração do Contrato de Colocação e do Contrato
de Colocação Internacional.
Os Acionistas que participaram exclusivamente da Oferta Prioritária e os Investidores Não Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da fixação do Preço por Ação.
Preço (R$)
Preço por Ação ................................................................

Comissões (R$)

(1)(2)

Recursos Líquidos (R$)

Oferta Global ..................................................................

15,83
1.361.380.000,00

0,13
10.956.861,59

15,70
1.350.423.138,41

Total ..........................................................................

1.361.380.000,00

10.956.861,59

1.350.423.138,41

(1)
(2)

(1)(2)

Sem considerar o Lote Suplementar.
Sem dedução das despesas da Oferta Global.

A realização da Oferta Global, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, bem como a autorização para o aumento de capital da
Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 09 de março de 2012, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico em 21 de março de 2012 e registrada em 26 de março de 2012 na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 131.591/12-5.
O Preço por Ação e o aumento de capital da Companhia foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de abril de 2012, cuja ata será devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo e publicada no jornal Valor Econômico em 25 de abril de 2012 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26 de abril de 2012.
Nos termos do Securities Act, a Oferta Internacional foi registrada perante a SEC.
Foi admitido o recebimento de reservas, no âmbito da Oferta Brasileira, para Investidores Não Institucionais (conforme definidos neste Prospecto), a partir da data indicada no Aviso ao Mercado e no Prospecto Preliminar, para subscrição,
as quais somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do período de distribuição.
A Oferta Brasileira foi previamente submetida à análise da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e da CVM, por meiodo convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA.
O registro da Oferta Brasileira pelo Procedimento Simplificado foi requerido junto à ANBIMA em 8 de março de 2012. A Oferta Brasileira foi registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/REM/2012/003 em 25 de abril de 2012.
“O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir subscrever e integralizar as Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria
análise e avaliação da situação financeira da nossa Companhia, de nossas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS NOSSAS AÇÕES”, A PARTIR DAS
PÁGINAS 23 E 81, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO NOS ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS
FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À NOSSA COMPANHIA, À OFERTA GLOBAL E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pelas referidas
informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de
investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia
emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos”.
COORDENADORES GLOBAIS E GLOBAL COORDINATORS
Coordenador Líder

Agente Estabilizador

COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA E COORDENADORES DA OFERTA INTERNACIONAL

A data deste Prospecto Definitivo é 24 de abril de 2012.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para os fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Fibria” “nós” ou “nosso” referem-se, a menos
que o contexto determine de forma diversa, à Fibria Celulose S.A. e suas subsidiárias na data deste
Prospecto. Abaixo seguem outras definições relevantes:
Ações

As ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
de emissão da Companhia, inclusive sob a forma de ADSs,
representadas por ADRs, que serão distribuídas na Oferta Global.

Ações em circulação antes Compreendem 187.955.303 ações ordinárias de emissão da
da Oferta
Companhia, representativas de 40,17% do seu capital social, antes
da conclusão da Oferta Global.
Acordo de Acionistas

Acordo de acionistas celebrado em 29 de outubro de 2009 entre
BNDESPAR e VID, e arquivado na sede da Companhia.

ADRs

American Depositary Receipts. Cada ADR representa 1 (uma) ADS.

ADSs

American Depositary Shares, evidenciadas por ADRs, cada qual
representada por 1 (uma) ação ordinária de emissão da
Companhia.

Agente Estabilizador

BofA Merrill Lynch.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia, nos termos do artigo 29 da
Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Distribuição Pública Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia a ser publicado nos termos do
artigo 52 da Instrução CVM 400.

Aracruz

Aracruz Celulose S.A.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta, nos termos do artigo 53 da Instrução
CVM 400, a ser publicado nos jornais “Valor Econômico” e “Diário
Oficial do Estado de São Paulo”.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

BB Investimentos

BB-Banco de Investimento S.A.

BEKP

Celulose Branqueada de Eucalipto (bleached eucalyptus kraft pulp).

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.
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BR GAAP ou Práticas
Contábeis Adotadas no
Brasil

Princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil, estabelecidas
pela Lei das Sociedades por Ações, pelas normas emitidas pelo CPC
e pelas resoluções da CVM.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Central Depositária

Central Depositária da BM&FBOVESPA.

Cerflor

Certificação Florestal, concedida pelo INMETRO.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Conselheiro Independente Conforme o Regulamento do Novo Mercado, caracteriza-se por:
(i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação
de capital; (ii) não ser acionista controlador, cônjuge ou parente
até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos
três anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada aos
acionistas controladores (pessoas vinculadas a instituições públicas
de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não
ter sido, nos últimos três anos, empregado ou diretor da
Companhia, dos acionistas controladores ou de sociedade
controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador,
direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia em
magnitude que implique perda de independência; (v) não ser
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia;
(vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia; e (vii) não receber outra
remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em
dinheiro oriundos de participação de capital estão excluídos desta
restrição). Quando, em resultado do cálculo do número de
Conselheiros Independentes, obter-se um número fracionário,
proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro:
(i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a
0,5; ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a
0,5. Serão ainda considerados “Conselheiros Independentes”
aqueles eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141
parágrafos 4º e 5º da Lei das Sociedades por Ações, os quais
contemplam quóruns e formas para eleição de membros do
conselho pelos acionistas minoritários.
Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da
Fibria Celulose S.A., celebrado entre a Companhia, os
Coordenadores Globais, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a
BM&FBOVESPA, esta última na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

International Underwriting Agreement, contrato celebrado entre a
Companhia, os Global Coordinators e os Coordenadores da Oferta
Internacional.

2

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviço de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Fibria
Celulose S.A., celebrado entre a Companhia, o Agente Estabilizador,
a Corretora e os Coordenadores Globais.

Contrato de
Intersindicalização

Intersyndicate Agreement, contrato
Coordenadores da Oferta Global.

celebrado

entre

os

Coordenador Líder ou Itaú Banco Itaú BBA S.A.
BBA
Coordenadores da Oferta
Brasileira

BB Investimentos, BTG Pactual, Deutsche Bank e Santander,
considerados em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Global

Coordinators

Coordenadores Globais, Coordenadores da Oferta Brasileira, Global
e Coordenadores da Oferta Internacional,
considerados em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Internacional

BB Securities Limited, Banco do Brasil Securities LLC, BB Securities
Asia Pte. Ltd., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Deutsche
Bank Securities Inc. e Santander Investment Securities Inc.,
considerandos em conjunto.

Coordenadores Globais

Itaú BBA e BofA Merrill Lynch, considerados em conjunto.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

CSLL

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão.

EBITDA (earnings before
interest, taxes,
depreciation, amortization
and depletion)

É o lucro líquido (prejuízo) ajustado pelo resultado financeiro,
equivalência patrimonial, impostos sobre a renda, depreciação,
exaustão e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil de
acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e não
representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não
deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como
indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto
para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não
deve ser considerado como recursos disponíveis para dividendos.

EBITDA Ajustado

É o EBITDA, apurado conforme descrito no item anterior “EBITDA”,
ajustado por itens contábeis não recorrentes ou sem reflexo direto
no caixa da Companhia, tais como variações do valor justo na
avaliação de certos ativos contabilizados em contrapartida do
resultado, ganhos ou perdas na alienação de investimentos e ativos
fixos, impairment de certos ativos e despesas com reestruturação
societária.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.
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Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia, elaborado nos termos da
Instrução CVM 480, incorporado por referência a este Prospecto.

FSC®

Forest Stewardship Council.

Global Coordinators

Itau BBA USA Securities, Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated, considerados em conjunto.

Grupo Votorantim

Significa o grupo de empresas
Participações S.A. e suas controladas.

IASB

International Accounting Standards Board.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

IFRS

formado

por

Votorantim

International Financial Reporting Standards, correspondente às

normas internacionais de contabilidade.
INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Instituição Escrituradora
das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no
mercado
de
capitais
brasileiro,
credenciadas
junto
à
BM&FBOVESPA, convidadas a participar da Oferta Brasileira
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto
aos Investidores da Oferta de Varejo.

Instituições Participantes
da Oferta Brasileira

Os Coordenadores da Oferta Brasileira, os Coordenadores Contratados
e as Instituições Consorciadas, considerados em conjunto.

Instrução CVM 325

Instrução da CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, e posteriores
alterações, que regula o registro na CVM do investidor nãoresidente no País, de que trata a Resolução CMN nº 2.689/00, e dá
outras providências.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e
posteriores alterações, que regula as ofertas públicas de valores
mobiliários e os programas de distribuição de valores mobiliários.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, que dispõe
sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários.

Investidores
Institucionais

Investidores Institucionais Locais e Investidores Institucionais
Estrangeiros, considerados em conjunto.

Investidores
Institucionais
Estrangeiros

Investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em
conformidade com a Rule 144A do Securities Act e investidores que
não sejam pessoas residentes nos Estados Unidos da América e/ou
não sejam constituídos de acordo com as leis daquele país (non U.S.
Persons), de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de
cada investidor e com base na Regulation S do Securities Act.
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Investidores
Institucionais Locais

Pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no
Brasil e clubes de investimento registrados na BM&FBOVESPA,
cujas intenções específicas ou globais de investimento excedam
R$300.000,00, além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores
mobiliários registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA,
seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização e investidores qualificados nos termos da
regulamentação da CVM.

Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA nos termos da regulamentação em vigor, que não
sejam considerados Investidores Institucionais, e que participem da
Oferta de Varejo, observado o valor mínimo de pedido de
investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de
pedido de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por
Investidor da Investidor Não Institucional.

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica.

Lei das Sociedades por
Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e posteriores alterações.

Lei do Mercado de Valores Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e posteriores alterações.
Mobiliários
Lei nº 4.131/62

Lei nº 4.131 de 3 de setembro de 1962, que disciplina a aplicação
do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior e dá
outras providências.

Lote Suplementar

Quantidade de até 15% das Ações inicialmente ofertadas,
deduzidas as Ações alocadas à VID e ao BNDESPAR, signatários
do Acordo de Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária, ou seja,
de até 5.191.185 ações ordinárias a serem emitidas pela
Companhia, inclusive sob a forma de ADSs, representadas por
ADRs, que poderá ser acrescida à Oferta Global, nas mesmas
condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas,
objeto da Opção de Lote Suplementar, destinada exclusivamente
a atender a um eventual excesso de demanda que vier a ser
constatado no âmbito da Oferta Global e, conforme dispõe o
artigo 24, caput, da Instrução CVM 400.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA.

NYSE

New York Stock Exchange.
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Oferta Brasileira

Distribuição pública de Ações realizada no Brasil (exceto sob a forma
de ADSs), em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, coordenada pelos Coordenadores Globais
em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira os com a
participação das Instituições Consorciadas, incluindo esforços de
colocação das Ações no exterior pelos Global Coordinators e pelos dos
Coordenadores da Oferta Internacional, exclusivamente junto a
Investidores Institucionais Estrangeiros, em conformidade com o
disposto no Securities Act, observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor não residente que invista no Brasil de
acordo com os mecanismos de investimento da Lei 4.131 ou da
Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325.
A Oferta Brasileira foi registrada no Brasil junto à CVM em
conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM
400. A Oferta Brasileira não foi e não será registrada na SEC ou em
qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer país, exceto o Brasil.

Oferta de Varejo

Distribuição de Ações realizada junto a Investidores Não Institucionais.
A BM&FBOVESPA, no âmbito da Oferta Global, dispensou a Companhia
de atender ao disposto no item 7.1 do Regulamento do Novo Mercado,
tendo em vista as características específicas da Companhia e da
estrutura da Oferta Global, em especial o nível de dispersão atual de
suas ações e o esforço de dispersão inerente à Oferta Prioritária, e
desde que os Coordenadores Globais, os Coordenadores da Oferta
Brasileira e a Companhia envidem seus melhores esforços com o fim
de alcançar dispersão acionária com a Oferta Global. Neste sentido, a
Oferta Prioritária oferecerá Ações para mais de 18,7 mil acionistas que
representavam um free float de 40,17% do capital total da
Companhia, em 19 de março de 2012.
A oferta ao mercado assegurará que, no mínimo, 10% e, no
máximo, 15% do total de Ações alocadas para a Oferta Global
(incluindo o Lote Suplementar e subtraída a quantidade de Ações
alocada na Oferta Prioritária) seja destinado prioritariamente a
Investidores Não Institucionais, caso haja demanda.

Oferta Global

Oferta Brasileira de Ações e Oferta Internacional de ADSs, quando
consideradas em conjunto.

Oferta Institucional

Distribuição de Ações remanescentes após o atendimento dos
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva da
Oferta de Varejo, realizada junto a Investidores Institucionais, pelos
Coordenadores da Oferta Global, não sendo admitidas para tais
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores mínimo (considerando a definição de Investidor
Institucional) ou máximo de investimento, uma vez que cada
Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se
está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimentos de Bookbuilding.
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Oferta Internacional

Distribuição pública de Ações realizada no exterior, sob a forma de
ADSs, representadas por ADRs, em conformidade com o Securities
Act e com o previsto no pedido de registro (Registration Statement)
contemplado no Form F-3, arquivado na SEC, sob a coordenação dos
Global Coordinators e dos Coordenadores da Oferta Internacional
com a participação de determinadas instituições contratadas.
A Oferta Internacional foi registrada nos Estados Unidos da América
junto à SEC, em conformidade com os procedimentos previstos no
Securities Act.

Oferta Prioritária

Distribuição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar o Lote Suplementar), nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400, de forma a assegurar a participação na Oferta
dos Acionistas, respeitado o Limite de Subscrição Proporcional.
Caso a totalidade dos Acionistas exerça a sua prioridade para
a subscrição das Ações da Oferta Prioritária, a totalidade das
Ações será destinada exclusivamente à Oferta Prioritária, de
forma que a Oferta de Varejo e a Oferta Institucional poderão
vir a não ser realizadas.

Offering Memorandum

Documento utilizado nos esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional.

Opção de Ações
Opção de distribuição de Ações Suplementares, deduzidas as ADSs
Suplementares e Opção de Suplementares que forem objeto de exercício da Opção de ADSs
ADSs Suplementares
Suplementares, outorgada por nós ao BofA Merrill Lynch e opção
de distribuição de ADSs Suplementares, outorgada por nós ao
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, para atender
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no
decorrer da Oferta Global. O BofA Merrill Lynch e o Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated têm o direito exclusivo, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação e do
Contrato de Colocação Internacional, e por um período de até 30
(trinta) dias contados da data de publicação do Anúncio de Início,
inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares e de Opção
de ADSs Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais
vezes, após notificação aos demais Coordenadores da Oferta
Brasileira e Coordenadores da Oferta Internacional, desde que a
decisão de sobrealocação das Ações no momento em que for fixado
o Preço por Ação seja tomada em comum acordo entre os
Coordenadores Globais e os Global Coordinators.
Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo

Formulário específico celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta de Varejo,
firmado por Investidores Não Institucionais.

Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária

Formulário específico celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta Prioritária,
firmado por Acionistas.
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Período de Colocação

Prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de
publicação do Anúncio de Início, que os Coordenadores da Oferta
Global terão para efetuar a colocação das Ações e das ADSs.

Período de Reserva da
Oferta de Varejo

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 23 de abril de
2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por
Investidores Não Instrucionais.

Período de Reserva da
Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 13 de abril de
2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por
Investidores Não Instrucionais que sejam Pessoas Vinculadas.

Período de Reserva da
Oferta Prioritária

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 20 de abril de
2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por Acionistas.

Período de Reserva da
Oferta Prioritária para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 13 de abril de
2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por Acionistas
que sejam Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão consideradas
pessoas vinculadas à Oferta Global investidores que sejam
(i) administradores
ou
controladores
da
Companhia;
(ii) administradores ou controladores das Instituições Participantes
da Oferta Brasileira e/ou dos Global Coordinators; ou (iii) outras
pessoas vinculadas à Oferta Global, bem como os cônjuges ou
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o
segundo grau, das pessoas indicadas nos itens (i) e (ii) acima e
neste item (iii).

Portocel

Terminal Especializado da Barra do Riacho S.A.

PPPC

Pulp and Paper Products Council.

Prazo de Distribuição

O prazo para a distribuição das Ações e ADSs terá início na data de
publicação do Anúncio de Início e será encerrado no prazo máximo
de seis meses, contados a partir da data de publicação do Anúncio
de Início ou com a publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro.

Preço por Ação

O Preço por Ação de R$15,83 foi fixado após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Nos termos do artigo 170,
parágrafo 1° da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério
para determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que
o Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos
acionistas da Companhia e de que as Ações serão distribuídas por
meio de oferta pública, em que o valor de mercado das Ações será
aferido tendo como parâmetro (i) a cotação das ações ordinárias de
emissão da Companhia na BM&FBOVESPA e das ADSs na NYSE; e
(ii) o resultado do Procedimento de Bookbuilding, que refletirá o
valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento na Ações, no contexto da Oferta
Brasileira, e nas ADSs, no contexto da Oferta Internacional.
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O Preço por Ação foi calculado em reais e convertido para dólares
norte-americanos com base na taxa de câmbio (PTAX-800)
disponibilizada pelo Banco Central por meio do SISBACEN na data
de celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional.
Os Acionistas que participaram exclusivamente da Oferta
Prioritária e os Investidores Não Institucionais não
participaram do Procedimento de Bookbuilding, e,
portanto, não participaram da fixação do Preço por Ação.
Com exceção dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária
realizados por Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas durante o
Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas, e
com exceção dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo
realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas, quaisquer Pedidos de Reserva efetuado por
Acionistas e/ou Investidores Não Institucionais e quaisquer
intenções de investimento de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas foram automaticamente cancelados pela
Instituição Participante da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores
da Oferta Global que houver recebido o respectivo Pedido de
Reserva ou intenção de investimento, conforme o caso, tendo em
vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas, inclusive sob a
forma de ADSs, representadas por ADRs (sem considerar o Lote
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá ter impactado
adversamente na formação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado
secundário. Para mais informações sobre os riscos relativos à
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o fator de risco
“A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação ou a redução de
liquidez das Ações.”, na página 82 deste Prospecto.
Procedimento de

Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a
Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores
Globais e pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, em
conformidade com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400, e no exterior, pelos Global
Coordinators e pelos Coordenadores da Oferta Internacional.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá ter impacto
adverso na formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado
secundário. Para mais informações sobre os riscos relativos à
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o fator de risco
“A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação ou a redução de
liquidez das Ações.”, na página 82 deste Prospecto.
Prospecto Definitivo

Este Prospecto Definitivo da Oferta Brasileira.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

O Prospecto Preliminar da Oferta Brasileira.

Público Alvo

Acionistas, Investidores
Institucionais.

Real ou R$

Moeda corrente do Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada pela SEC ao amparo do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento de listagem no Novo Mercado, editado pela
BM&FBOVESPA, que prevê as práticas diferenciadas de governança
corporativa a serem adotadas pelas companhias com ações listadas
no Novo Mercado.

Regulamento S

Regulamento S editado pela SEC ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN nº
2.689/00

Resolução CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alterações
posteriores, a qual regula a sistemática aplicável a investimentos por
não-residentes nos mercados financeiro e de capitais brasileiros.

RISI

Resource Information System Inc. – RISI.

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

SEC

United States Securities and Exchange Commission.

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, e posteriores alterações
editadas pela SEC.

Selic

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos
federais, apuradas no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

SRF ou Receita Federal

Secretaria da Receita Federal.

U.S. GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos.
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Não

Institucionais

e

Investidores

Valor Total da Oferta
Global

R$1.443.556.458,55 (considerando o Lote Suplementar), com base
no Preço por Ação.

VCP

Votorantim Celulose e Papel S.A.

Veracel

Veracel Celulose S.A.

VID

Votorantim Industrial S.A.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Fibria Celulose S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 60.643.228/0001-21 e com atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0002280.7,
registrada como companhia aberta perante a CVM sob o nº 12793.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda
Santos, nº 1357, 6º andar, CEP 01419-908.

Diretoria de Relações
com Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda
Santos, n° 1357, 6° andar, CEP 01419-908. O Diretor de Relações
com Investidores é o Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores é (11) 2138-4565. O e-mail do
Diretor é ir@fibria.com.br.

Auditores
Independentes da
Companhia

Em relação aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010,
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Em relação ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2009, Terco Grant Thornton
Auditores Independentes S/S.

Banco Escriturador

Itaú Corretora de Valores S.A.

Atendimento aos
Acionistas

Localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Alameda
Santos, n° 1357, 9° andar, CEP 01419-908. O Responsável pelo
Atendimento aos Acionistas é o Sr. André Luiz Gonçalves. O telefone
do Atendimento aos Acionistas é (11) 2138-4565. O e-mail para
contato é ir@fibria.com.br.

Jornais nos quais a
Companhia divulga
Informações

Valor Econômico.

Site na Internet

www.fibria.com.br e www.fibria.infoinvest.com.br/ri. As informações
constantes da página na rede mundial de computadores (website na
Internet) da Companhia não são partes integrantes deste Prospecto.
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTO POR
REFERÊNCIA
Informações detalhadas sobre a Companhia, seus resultados, negócios e operações poderão ser
encontradas no Formulário de Referência, em sua versão 6.0 de 2012, elaborado nos termos da
Instrução CVM 480, que se encontra disponível para consulta nos seguintes endereços eletrônicos:
Companhia: www.fibria.com.br/ri (neste website acessar, “Informações Financeiras”,
“Relatórios CVM”, “2012”, “Formulário de Referência”, e acessar o Formulário de Referência,
versão 5.0 de 2012).
CVM: www.cvm.gov.br (neste website, no campo “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE,
FC. FR e outras informações”. No link buscar por “Fibria Celulose S.A.” e clicar em “Formulário de
Referência” e acessar o Formulário de Referência, versão 5.0 de 2012).
BM&FBOVESPA: www.bmfbovespa.com.br (neste website acessar, na página inicial, “Empresas
Listadas” e digitar “Fibria” no campo disponível. Em seguida acessar “Fibria Celulose S.A.”,
“Relatórios Financeiros” e, posteriormente, no campo “Formulário de Referência”, clicar em
“Histórico” e acessar o Formulário de Referência, versão 5.0 de 2012).
As demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2009, 2010 e 2011 e as respectivas notas explicativas encontram-se disponíveis para consulta nos
seguintes endereços eletrônicos:
CVM: www.cvm.gov.br (neste website, no campo “Acesso Rápido”, acessar “ITR, DFP, IAN, IPE,
FC. FR e outras informações”. No link buscar por “Fibria Celulose S.A.” e clicar em “Dados
Econômico-Financeiros”).
As informações constantes do Formulário de Referência e demonstrações financeiras da Companhia
dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011 e as respectivas notas
explicativas são parte integrante deste Prospecto, sendo nele incorporadas por referência. Exceto
por estes documentos, nenhum outro documento ou informação disponível no site da CVM ou
Companhia é incorporado a este Prospecto por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente, nas seções “Sumário da
Companhia”, “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Riscos Relativos à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações”, que se iniciam nas páginas 16, 23
e 81 deste Prospecto, respectivamente, e nos itens, “4. Fatores de Risco”, “5. Riscos de
Mercado”, “7. Atividades do Emissor”, “10. Comentários dos Diretores” e “11. Projeções” do
Formulário de Referência. Essas considerações sobre estimativas e declarações futuras
basearam-se, principalmente, em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros
e tendências financeiras que afetam nossos negócios. Essas considerações sobre estimativas e
declarações futuras estão sujeitas a riscos, incertezas e estimativas, incluindo, entre outras
situações, as seguintes:
•

nossas metas e operações futuras;

•

a implementação das nossas principais estratégias operacionais, incluindo a nossa possível
participação em operações de aquisição ou joint ventures ou outras oportunidades de
investimento;

•

condições gerais da economia, política e de negócios, tanto no Brasil quanto em nossos
principais mercados de exportação;

•

tendência da indústria e do nível geral de demanda por, e mudança no preço de mercado de
nossos produtos;

•

regulamentação governamental vigente e futura, incluindo leis e regulamentação tributária,
trabalhista, de seguridade e ambiental, e tarifas de importação no Brasil e em outros mercados
em que atuamos ou para os quais exportamos os nossos produtos;

•

a natureza competitiva da indústria na qual atuamos;

•

o nosso nível de capitalização, incluindo os níveis de nosso endividamento e alavancagem;

•

o custo e a disponibilidade de financiamento;

•

a observância das obrigações contidas contidos nos instrumentos que regem o nosso
endividamento;

•

a implementação de nossa estratégia financeira e planos de despesas de capital;

•

inflação e flutuação nas taxas de câmbio, incluindo do real brasileiro e o dólar dos EUA;

•

procedimentos legais e administrativos dos quais somos ou podemos vir a ser partes;

•

a volatilidade dos preços das matérias primas que compramos ou vendemos para usar em
nosso negócio;

•

outras declarações contidas nesse Prospecto que não são históricas; e

•

fatores de risco discutidos nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do
Formulário de Referência, bem como nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores
de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Riscos Relacionados à Oferta e às Nossas
Ações”, nas páginas 23 e 81, respectivamente, deste Prospecto.
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A lista acima não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem vir a
ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro. As
palavras “acredita”, “pode”, “irá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras
com significado semelhantes têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Declarações
futuras envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto,
dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Não assumimos a responsabilidade de
atualizar publicamente ou revisar as considerações sobre estimativas e declarações futuras contidas
neste Prospecto após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. O investidor é alertado para
não basear sua decisão de investimento nas Ações em declarações futuras.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE
ACEITAR A OFERTA.
Antes de tomar uma decisão de investimento, o investidor deve ler cuidadosamente este Prospecto
e o Formulário de Referência para informações completas sobre as atividades da Companhia,
incluindo as informações na seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Nossas Ações” e
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas páginas 81 e 23
deste Prospecto, respectivamente, nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do
Formulário de Referência, assim como as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, incorporadas por referência a este Prospecto por referência. As informações
constantes desta seção são consistentes com aquelas constantes do Formulário de Referência.
Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros
antes de investir nas Ações.
Visão Geral
Somos a maior produtora mundial de celulose de mercado, com capacidade anual de produção de
aproximadamente 5,25 milhões de toneladas, representando aproximadamente 30% da demanda
mundial de celulose branqueada de eucalipto (BEKP) em 2011, de acordo com a consultoria
independente PPPC.
Nosso custo de produção de BEKP está entre os menores do mundo. Em 2011, nosso custo caixa
de produção por tonelada e logística foi 5% inferior à média do Brasil, país mais competitivo na
produção de celulose de mercado, de acordo com a consultoria Hawkins Wright. Este importante
diferencial competitivo se deve principalmente (i) à alta produtividade das nossas florestas; (ii) ao
curto ciclo de extração de nossas árvores; (iii) à proximidade entre as nossas florestas e plantas;
(iv) às nossas instalações produtivas modernas e estrategicamente localizadas; (v) à utilização de
tecnologia de ponta e (v) fortes economias de escala.
Possuímos quatro plantas de celulose localizadas nos Estados do Espírito Santo, Mato Grosso do
Sul, São Paulo e Bahia (participação de 50% na Veracel, uma joint-venture com a sueco-finlandesa
Stora Enso).
A tabela a seguir apresenta informações a respeito de nossas plantas e sobre a produção nos
exercícios indicados:
Produção nos anos
encerrados em
31 de dezembro
Unidade

Aracruz ...................................
Três Lagoas ............................
Jacareí ....................................
Veracel(1) ................................
Total ...................................
(1)

Localização

Capacidade
Produtiva Anual
(em milhares de
toneladas/ano)

Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
São Paulo
Bahia

2.300
1.300
1.100
550
5.250

Representa 50% da capacidade de produção anual da Veracel.
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2011

2010

2009

(em milhares de tonelada)
2.323
1.230
1.103
528
5.184

2.253
1.182
1.077
543
5.054

2.203
804
1.070
523
4.600

Nossa base florestal, ampla e diversificada, certificada pela FSC® ou pela Cerflor, nos fornece um
diferencial competitivo. Em 31 de dezembro de 2011, possuíamos uma área total de aproximadamente
1.080 mil hectares localizados em sete estados do Brasil, dos quais aproximadamente 612 mil hectares
consistiam em áreas plantadas com eucalipto, o que nos garante quase a totalidade da madeira
necessária a produção de celulose. Adicionalmente, aproximadamente 405 mil hectares de áreas foram
destinados à conservação com vegetação nativa, ou áreas preservadas.
Adicionalmente, somos controladores da Portocel, na qual detemos participação de 51%, que
opera o Terminal Especializado de Barra do Riacho, localizado a 3 quilômetros da Unidade
Aracruz, no Estado do Espírito Santo e tem como principal atividade a exportação de parte da
nossa produção de celulose.
Nossa produção tem como principal destino o mercado externo, tendo nossas exportações
representado 90,1%, 91,4% e 92,5% do volume de vendas de celulose em 2011, 2010 e
2009, respectivamente.
Temos como estratégia concentrar nossas vendas nos mercados de papéis sanitários (tissue) e
papéis especiais, que apresentam menor volatilidade em relação ao mercado de papéis de
imprimir e escrever. Em 2011, 54% da celulose por nós vendida teve como uso final a
produção de papéis sanitários (tissue), 24% a produção de papéis especiais e 22% a produção
de papéis de imprimir e escrever.
Em 2011, a Europa continuou sendo a principal região consumidora de nossa celulose, totalizando
42% da celulose vendida, seguida da América do Norte com 25%, Ásia com 23% e outras regiões
como América Latina e Brasil com 10%.
A tabela abaixo apresenta alguns de nossos principais indicadores financeiros para os
períodos indicados:
Exercício encerrado em
31 de dezembro de
2011
2010
2009
(em R$ milhões, exceto percentuais)
Receita líquida de vendas ................
EBITDA Ajustado(1) ...........................
Margem de EBITDA Ajustado(2) .............
Lucro líquido .....................................
Margem líquida(3)..................................
Endividamento Bruto........................
Curto prazo ..........................................
Longo prazo .........................................
Caixa, equivalentes de caixa, TVMs(4)
e derivativos ......................................
Endividamento Líquido(5) .................
Líquido(5)/EBITDA Ajustado(1) ..........
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Variação
2011x2010 2010x2009
(%)

5.854
1.981
33,5%
-868
-14,8%
11.324
1.092
10.232

6.283
2.749
39,0%
603
9,6%
12.022
2.064
9.958

5.293
1.697
28,3%
2.589
48,9%
14.985
4.220
10.765

-7%
-28%
-5,5p.p
n/a
-24,4p.p
-6%
-47%
3%

19%
62%
10,7p.p
-77%
-39,3p.p
-20%
-51%
-7%

1.846
9.478
4,8

2.205
9.817
3,6

3.967
11.018
6,5

-16%
-3%
1,2p.p

-44%
-11%
-2,9p.p

É o EBITDA, ajustado por itens contábeis não recorrentes ou sem reflexo direto no caixa da Companhia, tais como variações do valor
justo na avaliação de certos ativos contabilizados em contrapartida do resultado, ganhos ou perdas na alienação de investimentos e
ativos fixos, impairment de certos ativos e despesas com reestruturação societária. EBITDA é o lucro líquido (prejuízo) ajustado pelo
resultado financeiro, equivalência patrimonial, impostos sobre a renda, depreciação, exaustão e amortização. O EBITDA não é uma
medida contábil de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) e não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do nosso desempenho operacional ou
como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA não deve ser considerado como recursos disponíveis para
dividendos.
Margem de EBITDA Ajustado consiste do EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida de vendas.
Margem líquida consiste do lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas, consistindo em nossa receita líquida de vendas tanto das
operações continuadas apresentadas nesta tabela quanto das operações descontinuadas que são de R$65.640 mil, R$R$766.218 mil e
R$706.634 mil em 2011, 2010 e 2009, respectivamente.
Títulos e valores mobiliários.
Endividamento líquido consiste em exigibilidades (empréstimos e financiamentos circulantes e não circulantes e contas a pagar por
compra de ações) decrescidas de ativos circulantes de liquidez (caixa mais títulos e valores mobiliários menos derivativos).
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Os acionistas signatários do Acordo de Acionistas são o BNDESPAR, braço de investimento do
BNDES, principal instrumento de financiamento de longo prazo no Brasil para a realização de
investimentos em diversos segmentos da economia, e a VID, que integra o Grupo Votorantim, um
dos maiores conglomerados privados do Brasil que, com mais de 90 anos de existência, registrou
receita líquida de R$18,1 bilhões nos nove primeiros meses de 2011.
Adicionalmente, demonstrando nosso compromisso com as melhores práticas de governança
corporativa do mercado, somos a primeira e única empresa do setor de papel e celulose a aderir ao
Novo Mercado, segmento mais alto de governança corporativa da BM&FBOVESPA. Acreditamos que
o suporte Acreditamos que o suporte da VID e do BNDESPAR, signatários do Acordo de Acionista,
em conjunto com nossas práticas diferenciadas e transparentes de governança corporativa,
continuarão a contribuir para nossa boa reputação e consolidação de nossa posição como empresa
líder mundial no setor de celulose de mercado.
Nossas Vantagens Competitivas

Liderança mundial em celulose de mercado
Somos a maior produtora de celulose de mercado, de acordo com a Hawkins Wright, com
capacidade de produção de celulose total de aproximadamente 5,25 milhões de toneladas em 31 de
dezembro de 2011, e foco nos mercados internacionais.
Segundo dados da PPPC, em 2011 fomos responsáveis por aproximadamente 30% da demanda
mundial de celulose branqueada de eucalipto (BEKP), cerca de 19% da demanda mundial de
celulose de fibra curta e aproximadamente 10% da demanda mundial de celulose de mercado.
Nossa liderança tem como base a sustentabilidade de nossas operações florestais (em decorrência
do ciclo de extração mais curto no Brasil em comparação a outros países relevantes), nossa
tecnologia de ponta (incluindo instalações modernas e métodos avançados de clonagem), nossa
alta produtividade, nossa forte base de clientes e nossos relacionamentos de longo prazo com
nossos clientes.

Baixos custos de produção
Nossas operações eficientemente estruturadas no Brasil nos proporcionam um baixo custo
caixa de produção. Acreditamos que somos uma das produtoras de BEKP de menor custo no
mundo. Nossos baixos custos de produção em relação a muitos de nossos concorrentes devemse a vários fatores, incluindo:
•

técnicas florestais avançadas de manejo do plantio, manutenção e extração de nossas
florestas;

•

ciclo de corte de árvores relativamente curto;

•

alta produtividade da terra;

•

proximidade entre as florestas e plantas;

•

consideráveis economias de escala;

•

plantas modernas; e

•

autossuficiência em energia elétrica.
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As condições climáticas e de solo no Brasil nos permitem a extração de nossas árvores de eucalipto
em aproximadamente seis anos (em média) após o plantio, ao mesmo tempo em que os ciclos de
extração de outras espécies de florestas no sul dos Estados Unidos, no Canadá e na Escandinávia
podem durar de 25 a 70 anos. Os ciclos de extração de nossos principais concorrentes estrangeiros
no mercado de BEKP (Espanha, Portugal e Chile) são de aproximadamente 8 a 10 anos.

Instalações produtivas modernas
Nossas plantas adotam os projetos, as tecnologias e os processos de produção mais modernos em
decorrência de nossos investimentos significativos. A tecnologia e os processos de produção
avançados utilizados em nossas plantas nos permitem utilizar um menor volume de matériasprimas, principalmente substâncias químicas, o que reduz nossos custos de produção. Além disso,
nossas plantas têm vantagens sobre aquelas mais antigas, principalmente em termos de redução
de emissões e descarte de resíduos sólidos, oferecendo um processo de produção de celulose mais
otimizado, eficiente e viável em termos ambientais. As Unidades de Três Lagoas e Veracel, duas
das maiores instalações de produção de celulose em linha única no mundo, também têm um dos
menores custos de produção de celulose de mercado por tonelada do mundo. Isso é resultado de
tecnologia de ponta, incluindo processos e equipamentos modernos associados à eficiência em
florestas, bem como a proximidade entre florestas e plantas.

Pesquisa e tecnologia de ponta
Iniciamos os plantios de eucalipto no final da década de 1960, utilizando sementes do Horto
Florestal de Rio Claro (SP). Naquela época, quatro espécies foram consideradas adequadas para a
área: Eucalyptus grandis, Eucalyptus saligna, Eucalyptus urophylla e Eucalyptus alba. Desde então,
muitas árvores de qualidade superior foram desenvolvidas como resultado do programa de
melhoramento e da utilização de clonagem. As florestas clonadas apresentam ganhos significativos
em produtividade, uniformidade e qualidade de madeira, nos proporcionando uma posição de
destaque no mercado mundial.
Utilizamos um grupo de clones selecionados em nossas plantações. Estes clones são
frequentemente substituídos para assegurar grande variedade genética, reduzir a propensão a
pragas e doenças e manter uma contínua melhoria de produtividade e qualidade de fibras.
Atualmente, métodos genéticos melhores são utilizados no desenvolvimento de gerações avançadas
de eucaliptos. Essas técnicas envolvem a seleção de plantas de melhor desempenho e o
cruzamento sequencial entre esses indivíduos por sucessivas gerações. Além disso, trabalhamos
constantemente em métodos para aumentar a produtividade do plantio.
A combinação de silvicultura e melhoramento genético é essencial para manter a produção das
plantações e a saúde dos ecossistemas a longo prazo, com os desafios adicionais em razão de
incertezas climáticas e econômicas. A pesquisa, o teste e a seleção dos genótipos apropriados e as
práticas de gestão de unidades, juntamente com as melhorias obtidas com florestas de eucaliptos
submetidas a técnicas de uso eficiente de recursos, são imperiosos para sustentar a produtividade
e a manutenção de serviços ambientais dessas florestas para as futuras gerações. Graças ao
progresso contínuo, a área utilizada atualmente para atender nossas plantas de celulose é metade
da área que teria sido necessária há 40 anos, quando os níveis de produtividade florestal eram
muito mais baixos.
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O desenvolvimento de produtos também proporcionou importantes avanços na busca para atender
as principais demandas do mercado de papel, visando aumentar a participação de mercado de
eucalipto. Como parte desse processo, foram desenvolvidas características alternativas
diferenciadas das fibras, em conjunto com parceiros bem conceituados e estrategicamente
escolhidos, envolvendo a engenharia da fibra, o processo de produção de celulose e a tecnologia
oferecida ao cliente. O progresso alcançado nos permitiu manter a oferta de produtos exclusivos,
apesar de operarmos em um mercado de commodities. A previsão tecnológica levou a alternativas
bem idealizadas para novos mercados, bem como avanços em know-how e aplicações básicas com
relação à bioenergia, à mudança climática e ao genoma de eucalipto.

Operações integradas
Nossas operações são integradas verticalmente. O processo tem início com a produção de mudas
de eucalipto em viveiros, de onde as mudas são depois retiradas e levadas para nossas florestas.
Nas florestas, as mudas são plantadas e depois disso cortadas e transportadas para nossas
unidades de produção, onde a celulose é produzida. No final do processo de produção, a celulose é
levada até terminais portuários, a fim de ser distribuída para nossos clientes.
Nossas atividades de transporte e logística são eficientes e diversificadas. A localização estratégica
de nossas florestas e unidades de produção nos permite incorrer custos de transporte mais baixos.
A distância média de nossas florestas às nossas plantas é menor que a de muitos de nossos
concorrentes nacionais e internacionais, resultando em eficiências em logística (por exemplo,
alguns de nossos concorrentes na China atendem suas necessidades de matéria-prima com
madeira importada da Rússia).
Portocel, o terminal portuário que operamos no Estado do Espírito Santo, está localizado a
aproximadamente três quilômetros da Unidade Aracruz. Isso nos dá uma capacidade eficiente para
exportar a celulose produzida nessa unidade, e para receber a celulose que vem da Unidade
Veracel. Além disso, exportamos celulose a partir de um terminal e depósito que operamos no
porto de Santos, no Estado de São Paulo.

Base de clientes sólida
Temos relacionamentos de longo prazo com os líderes mundiais de fabricação de papel,
principalmente no segmento de papéis sanitários (tissue). Em 31 de dezembro de 2011, quase a
totalidade de nossas vendas estava atrelada à contratos. Temos tradicionalmente como foco os
produtores de papel especial que valorizam a qualidade de celulose e o abastecimento confiável,
alguns dos quais são nossos clientes há mais de 30 anos.

Condução de nossas operações de modo sustentável
Estamos comprometidos em conduzir nossos negócios e recursos de forma sustentável, de acordo
com padrões mundiais de sustentabilidade. Fazemos parte do grupo de empresas líderes globais
comprometidas com o equilíbrio entre as questões econômicas, sociais e ambientais. Em 2011, a
Fibria foi listada novamente no Índice de Sustentabilidade da Dow Jones (DJSI) – uma seleção de
companhias mundiais com as melhores práticas corporativas de sustentabilidade – e no Índice de
Sustentabilidade Empresarial (ISE) – uma lista de companhias cujas ações são listadas na
BM&FBOVESPA e que demonstram um nível elevado de comprometimento com as melhores
práticas nas áreas de sustentabilidade e de governança corporativa.
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Recentemente, alinhamos ainda mais os princípios de sustentabilidade e estratégia comercial ao
implementar forte governança corporativa em questões de sustentabilidade. Temos um Comitê de
Sustentabilidade com papel consultivo junto ao Conselho de Administração, coordenado pelo
presidente do Conselho de Administração. O Comitê de Sustentabilidade reúne-se três vezes por
ano para avaliar a estratégia de sustentabilidade da empresa. Vinculada aos diretores, a Comissão
Interna de Sustentabilidade, formada por gerentes das várias áreas da empresa, tem por missão
colocar em execução a estratégia definida pelo Comitê de Sustentabilidade.
Reconhecendo a importância da sustentabilidade para nossa estratégia, informamos e divulgamos
nossos objetivos e metas de sustentabilidade anualmente.
Nossas Estratégias

Aumentar nossa participação no mercado de celulose internacional
Pretendemos nos beneficiar de nossos pontos fortes para aumentar ainda mais nossa participação
no mercado de celulose internacional. Focamos nossos esforços de marketing na venda de BEKP
aos fabricantes de papéis sanitários (tissue), um segmento de mercado que, além de ser mais
estável que outros, passou por um aumento global de consumo a uma taxa de crescimento anual
total de aproximadamente 3,3% no período de 2005 a 2011 segundo o PPPC.
De acordo com uma recente pesquisa feita pela RISI, espera-se que o consumo global de papéis
sanitários (tissue) aumente a uma taxa anual de 4,1% de 2010 a 2015, sendo a China a principal
propulsora de tal consumo.
Acreditamos que podemos aumentar ainda mais nossa participação de mercado alavancando
nossas relações de longo prazo com clientes e focando em atendimento ao consumidor e
customização de produtos. Continuamos nos esforçando para atender as necessidades de nossos
clientes, fornecendo produtos de celulose customizados com especificações que facilitam sua
fabricação de produtos de papel específicos. Nos esforçamos para atingir um grau elevado de
satisfação de clientes e estamos trabalhando para melhorar ainda mais o gerenciamento de nosso
estoque, que acreditamos nos permitirá reduzir o tempo de nossas entregas e oferecer melhores
serviços à nossos clientes.

Fortalecer nossa estrutura de capital
Nosso endividamento consolidado em 31 de dezembro de 2011 e em 2010 foi de,
respectivamente, R$11.324 milhões e R$12.022 milhões, e 90,4% e 82,8% desses valores
representaram endividamento de longo prazo, respectivamente. Estamos trabalhando para
reduzir nossos níveis de alavancagem e melhorar ainda mais o perfil de nossa dívida, a fim de
alongar o prazo de vencimento de nosso endividamento. Desde o quarto trimestre de 2009,
temos implementado um Plano de Gestão do Endividamento que incluiu (1) a emissão dos
Bonds Fibria 2019, 2020 e 2021, totalizando US$2,5 bilhões; (2) a venda da Unidade Guaíba
por US$1,430 bilhão, em dezembro de 2009; (3) a venda de nossa participação na Conpacel e
na KSR por R$1,5 bilhão, em dezembro de 2010 (os recursos dessas vendas foram recebidos
em janeiro e fevereiro de 2011, respectivamente); e (4) a venda da Unidade Piracicaba por
US$313 milhões, em setembro de 2011.

Aumentar nossa eficiência operacional
Pretendemos manter o foco em nossas operações de baixo custo por meio de maior eficiência
operacional e economias de escala. Para isto, pretendemos continuar:
•

focando na redução de nossos custos de madeira por meio do aumento da produção de
eucalipto, continuando a investir na melhoria genética de nossas árvores;
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•

beneficiando-nos das condições climáticas e do solo no Brasil e do curto ciclo de extração das
árvores de eucalipto;

•

capturando sinergias decorrentes da Aquisição da Aracruz; e

•

melhorando a eficiência de nossas operações por meio de mais investimentos em
equipamentos de extração, instalações produtivas e tecnologia da informação avançada.

Continuar a desenvolver tecnologia de ponta na área florestal
As atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico tornaram possível a melhoria de nossa
produtividade, ao mesmo tempo em que reduziram o impacto de nossas operações sobre o meio
ambiente. Na área florestal, um intenso programa de pesquisa e a adoção de práticas florestais
modernas aumentaram significativamente nossa competitividade. O melhoramento genético das
árvores de eucalipto nos possibilitou plantar clones de árvores selecionadas, resultando em maior
produtividade. Atingimos uma maior velocidade e melhor utilização e qualidade das mudas em
decorrência de um procedimento pioneiro de multiplicação de clones. Acreditamos que fazemos uso
de tecnologia de ponta no plantio e colheita de árvores e no armazenamento e transporte de
madeira com um sistema totalmente mecanizado. No final da década de 2010, o valor médio anual
de celulose produzida foi de 11,3 de toneladas por hectare por ano, em comparação a 6,4
toneladas durante a década de 1970.
Ao continuar focando em pesquisa e desenvolvimento tecnológico de última geração, buscamos
fortalecer nossa posição como um dos líderes em desenvolvimento de tecnologia na área
florestal, manter nossa posição de produtor de baixo custo, ao mesmo tempo em que
atendemos nossos padrões de produção de alta qualidade, aumentarmos o portfólio de
produtos que oferecemos a nossos clientes e mantermos nossa reputação como uma fabricante
socialmente responsável e amiga do meio ambiente, em particular ao avaliar a possível
utilização de biomassa, biocombustíveis e outras fontes de energia alternativa, incluindo a
utilização de resíduos de nossas plantas.
Histórico
As operações da Fibria tiveram início em 1988, quando o Grupo Votorantim, cuja receita líquida
anual é de aproximadamente R$30 bilhões (referência de 2010), adquiriu a Celpav, uma produtora
de celulose e papel estabelecida no Estado de São Paulo. A produção foi iniciada em 1991, após a
expansão e modernização das instalações. Em setembro de 1992, o Grupo Votorantim adquiriu as
Indústrias de Papel Simão S.A., ou Papel Simão, que estavam listadas na BM&FBOVESPA. A Celpav
e a Papel Simão passaram posteriormente por um processo de incorporação e, em 1999, a razão
social da Papel Simão foi alterada para Votorantim Celulose e Papel S.A.
No dia 19 de abril de 2000, foi concluída uma oferta registrada de 7.920.000 ADSs, cada uma
representando 500 ações preferenciais, e os ADRs foram listadas na Bolsa de Valores de Nova York
(NYSE) sob o código “VCP”. Das 7.920.000 ADSs oferecidas na época, foram vendidas 2.047.648 e
alguns acionistas venderam as 5.872.352 ADRs restantes. Ao mesmo tempo, 440.000.000 ações
preferenciais foram vendidas no Brasil.
Devido à mudança da razão social de VCP para Fibria Celulose S.A. no dia 5 de novembro de 2009,
com a aquisição da Aracruz, o último dia de negociação das ações da VCP na BM&FBOVESPA sob o
código VCPA4 ocorreu no dia 17 de novembro de 2009. A partir de 18 de novembro de 2009, o
código foi alterado para “FIBR3”. Na NYSE a alteração ocorreu no mesmo dia, de VCP para FBR. A
Fibria aderiu ao segmento de listagem do Novo Mercado em maio de 2010, atendendo aos mais
elevados padrões de governança corporativa no Brasil.
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Desde o início das operações, a Companhia aumentou, expandiu e modernizou suas operações por
meio da expansão orgânica das plantas de celulose e instalações de produção de papel, da
alienação de ativos e linhas de negócios não consideradas parte do negócio principal e da aquisição
seletiva de participações acionárias em outras empresas de celulose e papel.

Organograma Societário
O organograma societário da Companhia na data deste Prospecto é o seguinte:

BNDESPar

Votorantim Industrial
S.A.
29,34%

30,42

Free Float
(1)

50,0%

51,0%

Veracel
(1)

40,24%

Portocel

Posição em 31 de dezembro de 2011. BNDESPAR tem uma participação de 21% vinculada a um acordo de acionistas com a VID durante
os primeiros 3 anos, e 11% nos 2 anos seguintes.

Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia

Abaixo se encontra uma lista dos 5 principais fatores de risco relativos à Companhia, os quais não
são os únicos fatores de risco relevantes relativos à Companhia, devem ser analisados em conjunto
com as informações constantes do Formulário de Referência (sobretudo os fatores de risco
descritos nos itens 4 e 5), na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações”
que se inicia na página 81 deste Prospecto e nas demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, incorporadas a este Prospecto por referência.
Os preços de mercado dos nossos produtos são cíclicos
Os preços que conseguimos obter para nossos produtos dependem dos preços mundiais do
mercado de celulose. Os preços mundiais de celulose são historicamente cíclicos e sujeitos a
oscilações significativas em curtos períodos de tempo, dependendo de diversos fatores, incluindo:
•

demanda mundial por produtos de celulose;

•

capacidade de produção e estoques mundiais;

•

estratégias adotadas pelos principais produtores de celulose; e

•

disponibilidade de substitutos aos nossos produtos.

Todos estes fatores estão além do nosso controle.
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Flutuações de preços ocorrem não só de ano para ano, mas também ao longo do ano como
resultado da economia global e regional, condições, restrições de capacidade, aberturas e
fechamentos de plantas, a oferta e a demanda de matérias-primas e produtos acabados, entre
outros fatores.
Em 2008, a combinação de um mercado de celulose favorável mostrando demanda robusta até o
mês de agosto, principalmente da China e Europa; reduções de fornecimento, causadas pelo baixo
nível de estoques mundiais; fechamentos de capacidade e de poucas capacidades adicionais;
questões ambientais e de escassez de madeira contribuíram para diversos aumentos de preços de
US$20-40 por tonelada em cada região.
Durante os últimos quatro meses de 2008, os preços caíram significativamente devido à menor
demanda provocada pelo início da crise financeira mundial. Em 2008, os preços médios atingiram
lista BEKP US$811 por tonelada na América do Norte, US$789 por tonelada na Europa e US$686
por tonelada na Ásia.
Em 2009, a desaceleração da economia mundial continuou a afetar diretamente os preços da
celulose globalmente com o mercado da Ásia registrando o declínio mais significativo nos
preços, caindo para US$450 por tonelada em 31 de março de 2009, e recuperação para
US$660 por tonelada em 31 de dezembro de 2009. Em 2009, os preços lista médios BEKP
foram de US$621 por tonelada na América do Norte, US$571 por tonelada na Europa e US$517
por tonelada na Ásia.
Em 2010, a economia mundial continuou a sua recuperação e proporcionou melhores condições
para os mercados de papel e celulose. Os preços médios BEKP alcançaram US$880 por tonelada na
América do Norte, US$848 por tonelada na Europa e US$788 por tonelada na Ásia.
Em 2011, a economia global impactou novamente o mercado de celulose, que teve uma tendência
de alta no primeiro semestre do ano, mas terminou o ano em um nível mais baixo do que o início
do ano, com os preços médios BEKP de US$871 por tonelada, US$821 por tonelada e US$703 por
tonelada na América do Norte, Europa e Ásia, respectivamente.
Descontos são frequentemente concedidos pelos vendedores para compradores relevantes. Embora
tenhamos relacionamento de longo prazo com muitos dos nossos clientes, nenhuma garantia pode
ser dada de que os preços da celulose vão se estabilizar, se diminuirão ainda mais no futuro, ou
que a demanda por nossos produtos não vai diminuir no futuro. Como resultado, não se pode
assegurar que seremos capazes de operar a produção de forma rentável no futuro. Uma queda
significativa no preço de um ou mais dos nossos produtos poderia ter um efeito material adverso
sobre nossa receita operacional líquida, lucro operacional e receita líquida.
A instabilidade das taxas de câmbio pode afetar adversamente a nossa situação
financeira, resultados operacionais e a cotação das nossas ações.
Devido ao fato de parte significativa das nossas receitas da Companhia estar altamente atrelada ao
dólar dos EUA e grande parte dos nossos custos encontrarem-se atrelados ao real, podemos ser
afetados adversamente por futuras desvalorizações do real em relação ao dólar dos EUA.
Nossos custos de produção e despesas operacionais são em grande parte denominados em reais e,
geralmente, aumentam, quando expressos em dólares dos EUA, como resultado da valorização da
moeda local. As disponibilidades e aplicações financeiras são realizadas principalmente em reais.
As desvalorizações do real em relação ao dólar dos EUA também criam pressões inflacionárias
adicionais no Brasil, que podem nos afetar negativamente. Geralmente, elas restringem o acesso
aos mercados financeiros internacionais e podem exigir intervenção governamental, incluindo
políticas governamentais recessivas.
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A oscilação do câmbio internacional também pode causar impacto sobre os resultados dos nossos
instrumentos derivativos utilizados em conformidade com nossa estratégia de hedging.
A oscilação do câmbio internacional causa, ainda, variações na nossa posição de endividamento, já
que 79% da nossa dívida era indexada a moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2011 (92% se
considerarmos operações com objetivo de trocar posições passivas em reais ou outras moedas que
não o dólar dos EUA, para uma posição passiva em dólar dos EUA).
O Real valorizou-se 13,4%, 9,5% e 20,7% em relação ao dólar dos EUA em 2005, 2006 e 2007,
respectivamente. Em 2008, como resultado da crise econômica e financeira mundial, o Real
apresentou uma depreciação de 24,2% em relação ao dólar dos EUA. Em 2009, o mercado mais
estável levou à valorização do Real em 34,2% em relação ao dólar dos EUA. Em 2010, como um
resultado de um aumento dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, o Real valorizou 4,5%
frente ao dólar dos EUA. Até agosto de 2011, o Real manteve esta tendência de valorização. No
entanto, em setembro de 2011, o agravamento da crise na zona do euro causou a desvalorização
brusca do Real em relação ao dólar dos EUA. Como resultado, o real depreciou 11,2% em relação
ao dólar dos EUA em 2011. O Banco Central intervém ocasionalmente para controlar movimentos
instáveis na taxa de câmbio.
Exemplo dessa intervenção se verificou, inicialmente, no dia 1º de março de 2012, quando foi
decidido pelo governo brasileiro, para conter a desvalorização do dólar dos EUA face ao real,
introduzir novas regras acerca da incidência de Imposto sobre Operações Financeiras – IOF,
estabelecendo a alíquota do referido imposto em 6% (previamente essa alíquota era 0%) sobre
operações de financiamento contratadas no exterior, incluindo operações de pré-pagamento de
exportações, com prazo de até 3 anos, sejam elas por meio de contratos ou por emissão de títulos
de dívida. Como a medida não surtiu o efeito que as autoridades monetárias visavam, à vista da
contínua entrada de dólares dos EUA, mantendo sua desvalorização frente ao real, no dia 12 de
março de 2012, o prazo dos de contratos ou títulos dessa natureza, sob incidência da alíquota de
6% do IOF, foi elevado para 5 anos. O resultado dessas sucessivas intervenções foi a apreciação do
dólar dos EUA face ao real, que, nos primeiros 15 dias de março de 2012, se valorizou mais de 5%.
Adicionalmente, o Banco Central tem realizado nesse período leilões de compra de dólar dos EUA
no mercado à vista, buscando valorizar essa moeda face ao real.
Para tentar preservar os exportadores brasileiros das variações do dólar dos EUA, evitando que os
produtos vendidos no exterior fiquem mais caros, o decreto publicado no Diário Oficial da União no
dia 16 de março de 2012 reduziu a 0% a alíquota do IOF nas operações de hedge cambial com
contratos de derivativos dos exportadores. O hedge é uma forma de proteção que as empresas têm
contra a variação do câmbio.
A instabilidade cambial pode afetar adversamente as nossas condições financeiras e resultados de
operações, bem como o valor dos dividendos que poderão ser distribuídos aos acionistas e o preço
de mercado das nossas ações.
Resultados desfavoráveis em litígios pendentes podem afetar negativamente nossos
resultados operacionais, fluxos de caixa e situação financeira
Estamos envolvidos em diversas disputas fiscais, civis e trabalhistas que envolvem reivindicações
monetárias significativas.
Se ocorrerem decisões desfavoráveis em um ou mais destes processos, poderemos ser obrigados a
pagar valores substanciais que podem afetar material e adversamente os nossos resultados das
operações, fluxos de caixa e situação financeira.
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Dentre os referidos processos relevantes, inclui-se a ação coletiva instaurada, em novembro de
2008, contra a Aracruz e alguns de seus executivos. A ação tramita em Tribunal Federal dos
EUA e está sendo por nós defendida. Estão no pólo ativo da ação os indivíduos que adquiriram
ações e ADRs da Aracruz entre 7 de abril e 2 de outubro de 2008. A petição inicial faz pedidos
baseados em supostas violações do Parágrafo 10(b) do Securities and Exchange Act de 1934,
da Rule 10b-5, e do Parágrafo 20(a) desta mesma lei, alegando que a Aracruz prestou
declarações falsas ou falhou ao divulgar informações em relação às perdas resultantes de
certas transações com derivativos de que participou. Os autores da ação desejam indenização
não específica dos danos e reembolso de despesas.
Não registramos provisão para essa ação, considerando que nenhuma estimativa confiável pode ser
feita sobre o montante ou a alcance do passivo contingente. Neste momento, entendemos que não
é possível divulgar uma estimativa de efeito financeiro de contingência ou do momento em que
eventualmente poderá ser requerido em desembolso.
Sofremos autuação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal, no valor de R$1.434 milhões,
com relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) sobre o rendimento em razão do ajuste de equivalência patrimonial para
investimentos em empresas estrangeiras controladas durante o período de 2002 a 2007. Não
registramos provisões relativas a tal questão por considerar a expectativa de perda possível.
Adicionalmente, estamos atualmente em processo de fiscalização pela Receita Federal relativa à
sua estrutura internacional, operações de fusões e aquisições e utilização de créditos fiscais
relacionados a insumos fabris.
Novos projetos de expansão esperados para os próximos anos podem afetar
adversamente a nossa competitividade.
Desde 2010, alguns participantes da indústria em que operamos anunciaram a sua intenção de
instalar novas unidades de produção de celulose na América do Sul. Se todos ou alguns destes
investimentos forem concluídos, esta nova capacidade pode resultar em uma possível perda de
nossa participação de mercado, redução dos preços por nós praticados e escassez e, como
consequência, aumento de preço de matérias-primas. Portanto, nossos os resultados de operações
e condição financeira poderão ser adversamente afetados.
Desdobramentos econômicos negativos na China poderia ter um impacto negativo
sobre as exportações, afetando adversamente nossa receita de caixa, fluxo e
rentabilidade.
A China tem sido o principal motor do crescimento da demanda global por celulose nos últimos
anos. De acordo com estatísticas do mercado (PPPC), a demanda chinesa representou 26% da
demanda mundial de celulose de mercado em 2011, e esse consumo cresceu 122% desde 2004,
acima da média mundial de 16%.
Uma redução da demanda por nossos produtos na China pode afetar as exportações de modo
adverso e, consequentemente, os nossos resultados operacionais e financeiros.
Apresentação das Informações Financeiras

As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas demonstrações
financeiras e suas respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto, bem
como a seção “10” do Formulário de Referência.
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Nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas
Preparamos nossas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com IFRS emitidas pelo IASB. Preparamos nossas demonstrações financeiras
individuais não consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária
brasileira, as normas e regulamentos da CVM e os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidas pelo CPC, aprovados pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Durante os exercícios de 2011, 2010 e 2009, não realizamos nenhuma mudança espontânea nas
práticas contábeis adotadas para a preparação de nossas demonstrações financeiras. Em 2010, por
ocasião da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, conforme alterada, passamos a adotar as
normas internacionais de contabilidade (IFRS), reapresentando nossas demonstrações financeiras
de 2009 para fins comparativos.
Conforme indicado em “Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por Referência”,
este Prospecto incorpora por referência as Demonstrações Financeiras Padronizadas auditadas para
os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009.
Os relatórios de revisão dos auditores independentes incluem parágrafos de ênfase. Esses
parágrafos incluídos pelos auditores independentes estão relacionados às diferenças existentes
entre certos aspectos normativos de contabilidade adotada no Brasil e a contabilidade internacional,
portanto não se referem a procedimentos adotados exclusivamente pela Companhia ou qualquer
descumprimentos das normas em vigor. Adicionalmente, no parecer de auditoria para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2009 há ênfase comentando a regularização de um comentário
contido no parecer de auditoria para o exercício encerrado em 2008. Para mais informações leia
nossas demonstrações financeiras e a seção “10.4” do Formulário de Referência, os quais se
encontram incorporados por referência a este Prospecto.
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES RELATIVOS À COMPANHIA
As informações referentes às seções relacionadas (i) aos fatores de risco da Companhia e de seu
mercado de atuação; (ii) à sua situação financeira; e (iii) a outras informações relativas à
Companhia, tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, capital social, administração,
pessoal, contingências judiciais e administrativas e operações com partes relacionadas, podem ser
encontradas no Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM nº 480, o qual
está incorporado por referência a este Prospecto.
Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Riscos
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações”, nas páginas
23 e 81, respectivamente, deste Prospecto e nos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência, para ciência dos riscos que devem ser considerados antes
de decidir investir nas Ações.
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, AUDITORES,
COORDENADORES E CONSULTORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre nós e a
Oferta Global poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Fibria Celulose S.A.
Alameda Santos, 1.357, 6º andar
01419-908, São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti
Diretor de Relações com Investidores
Tel.: (11) 2138-4565
A declaração da Companhia para os fins do artigo 56 da Instrução CVM 400 encontra-se na página
139 deste Prospecto.
Coordenadores Globais
Coordenadores Globais
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: (11) 3708-8000
Fax: (11) 3708-8107
A declaração do Coordenador Líder para os fins
do artigo 56 da Instrução CVM 400 encontra-se
na página 143 deste Prospecto.

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 18º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Torres
Tel.: (11) 2188-4000
Fax: (11) 2188-4009

Coordenadores da Oferta Brasileira
BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 36º andar
20031-923, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Marcelo de Souza Sobreira
Tel.: (21) 3808-3625
Fax: (21) 2262-3862

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar
04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 14º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Jung
Tel.: (11) 2113-5520
Fax: (11) 2113-5120

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041
e 2.235, Bloco A
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Fone: (11) 3012-7162
Fax: (11) 3553-7099
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Consultores Legais Locais
da Companhia

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta Global

Motta, Fernandes Rocha Advogados
At.: Sra. Maria Lucia Cantidiano
Alameda Santos, nº 2335, 10º, 11º e 12º
andares
01419-002, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3082-9398
Fax: (11) 3082-3272
E-mail:mcantidiano@mfra.com.br

Lefosse Advogados
At.: Sr. Rodrigo Azevedo Junqueira
Rua Iguatemi, nº 151, 14º andar
01451-011, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3024-6231
Fax: (11) 3024-6200
Email: rodrigo.junqueira@linklaters.com
Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta Global

Consultores Legais Externos
da Companhia
White & Case LLP
At.: Sr. Donald Baker
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, 4º andar
01452-000, São Paulo, SP
Tel: (11) 3147-5601
Fax: (11) 3147-5611
E-mail: dbaker@whitecase.com

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
At.: Sr. Tobias Stirnberg
Rua Colômbia, 325
01438-000, São Paulo, SP
Tel: (11) 3927-7701
Email: tstirnberg@milbank.com

Auditores Independentes
Em relação aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2011 e 2010:

Em relação ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2009:

PricewaterhouseCoopers
At.: Sr. Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
Avenida Francisco Matarazzo, 1400, Torre
Torino – 10º andar
05001-903, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3674-2437
E-mail: carlos.mendonca@br.pwc.com

Terco Grant Thorton Auditores
Independentes S/S
At.: Sr. Rogério Villa
Avenida Nações Unidas, 12.995, 13º, 14º,15º,
16º e 26º andares
04578-000, São Paulo, SP
Tel.: (11) 3054-0414
E-mail: villa@tercogt.com.br
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SUMÁRIO DA OFERTA
Este sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de
investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto,
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Riscos Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações”, a
partir das páginas 23 e 81, respectivamente, deste Prospecto, nas seções “4. Fatores de Risco” e
“5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e respectivas
notas explicativas anexas a este Prospecto, para melhor compreensão de nossas atividades e da
Oferta Global, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Segue abaixo um resumo dos termos da Oferta Global:
Companhia

Fibria Celulose S.A.

Itaú BBA ou Coordenador
Líder

Banco Itaú BBA S.A.

BofA Merrill Lynch

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

BB Investimentos

BB-Banco de Investimento S.A.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Deutsche Bank

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão

Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Coordenadores Globais

Itaú BBA e BofA Merrill Lynch, considerados em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Brasileira

BB Investimentos, BTG Pactual, Deutsche Bank e Santander,
considerados em conjunto.

Agente Estabilizador

BofA Merrill Lynch.

Global Coordinators

Itaú BBA USA Securities, Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated, considerados em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Internacional

BB Securities Limited, Banco do Brasil Securities LLC, BB
Securities Asia Pte. Ltd., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman
Branch, Deutsche Bank Securities Inc. e Santander Investment
Securities Inc., considerandos em conjunto.

Coordenadores da Oferta
Global
Instituições Consorciadas

Coordenadores Globais, Coordenadores da Oferta Brasileira,

Global Coordinators e Coordenadores da Oferta Internacional,

considerados em conjunto.

Determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à
BM&FBOVESPA, convidadas a participar da Oferta Brasileira
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações
junto aos Investidores da Oferta de Varejo.
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Instituições Participantes da
Oferta Brasileira

Os Coordenadores Globais, os Coordenadores da Oferta Brasileira
e as Instituições Consorciadas, considerados em conjunto.

Oferta Brasileira

Distribuição pública de Ações realizada no Brasil (exceto sob a forma
de ADSs), em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, coordenada pelos Coordenadores Globais
em conjunto com os Coordenadores da Oferta Brasileira, com a
participação das Instituições Consorciadas, incluindo esforços de
colocação das Ações no exterior pelos Global Coordinators e pelos
Coordenadores da Oferta Internacional, exclusivamente junto a
Investidores Institucionais Estrangeiros, em conformidade com o
disposto no Securities Act, observada a legislação aplicável no país
de domicílio de cada investidor não residente que invista no Brasil de
acordo com os mecanismos de investimento da Lei 4.131 ou da
Resolução 2.689 e da Instrução CVM 325.
A Oferta Brasileira foi registrada no Brasil junto à CVM em
conformidade com os procedimentos previstos na Instrução
CVM 400. A Oferta Brasileira não foi e não será registrada na
SEC ou em qualquer outra agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer país, exceto o Brasil.

Oferta Internacional

Distribuição pública de Ações realizada no exterior, sob a forma
de ADSs, representadas por ADRs, em conformidade com o
Securities Act e com o previsto no pedido de registro
(Registration Statement) contemplado no Form F-3, arquivado
na SEC, sob a coordenação dos Global Coordinators e dos
Coordenadores da Oferta Internacional com a participação de
determinadas instituições contratadas.
A Oferta Internacional foi registrada nos Estados Unidos da
América junto à SEC, em conformidade com os procedimentos
previstos no Securities Act.

Oferta Global

Oferta Brasileira de Ações e Oferta Internacional de ADSs,
quando consideradas em conjunto.

Ações

As ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, inclusive sob a forma de
ADSs, representadas por ADRs, que serão distribuídas na Oferta
Global.

ADSs

American Depositary Shares, evidenciadas por ADRs, cada qual

representada por 1 (uma) ação ordinária de emissão da
Companhia.

ADRs

American Depositary Receipts. Cada ADR representa 1 (uma)
ADS.

32

Lote Suplementar

Quantidade de até 15% das Ações inicialmente ofertadas,
deduzidas as Ações alocadas ao BNESPAR e à VID, signatários do
Acordo de Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária, ou seja, de
até 5.191.185 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia,
inclusive sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, que
poderá ser acrescida à Oferta Global, nas mesmas condições e no
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, objeto da Opção
de Lote Suplementar, destinada exclusivamente a atender a um
eventual excesso de demanda que vier a ser constatado no âmbito
da Oferta Global e, conforme dispõe o artigo 24, caput, da
Instrução CVM 400.

Opção de Lote Suplementar

Opção de distribuição de Ações Suplementares (“Opção de
Ações Suplementares”), deduzidas as ADSs Suplementares
que forem objeto de exercício da Opção de ADSs
Suplementares, outorgada pela Companhia ao BofA Merrill
Lynch e opção de distribuição de ADSs Suplementares,
outorgada pela Companhia ao Merrill Lynch, Pierce, Fenner &
Smith Incorporated (“Opção de ADSs Suplementares”), para
atender eventual excesso de demanda que venha a ser
constatado no decorrer da Oferta Global. O BofA Merrill Lynch e
o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated têm o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, e por um
período de até 30 (trinta) dias contados da data de publicação
do Anúncio de Início, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares e de Opção de ADSs Suplementares, no todo ou
em parte, em uma ou mais vezes, após notificação aos demais
Coordenadores Globais e Global Coordinators, respectivamente,
desde que a decisão de sobrealocação das Ações no momento
em que for fixado o Preço por Ação seja tomada em comum
acordo entre os Coordenadores Globais e os Global
Coordinators.

Ações da Oferta Prioritária

A totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar o
Lote Suplementar), distribuída e destinada prioritariamente à
colocação pública junto aos Acionistas que venham a realizar
solicitações de reserva mediante o preenchimento do Pedido de
Reserva da Oferta Prioritária, durante o período compreendido
Período de Reserva da Oferta Prioritária, e junto aos Acionistas
que sejam Pessoas Vinculadas e realizem solicitação de reserva
antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária, durante o Período de Reserva da Oferta
Prioritária para Pessoas Vinculadas.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da Fibria Celulose S.A.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de
Ações Ordinárias de Emissão da Fibria Celulose S.A.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Fibria Celulose S.A.
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Instituição Escrituradora das
Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituição Depositária

Citibank N.A.

Instituição Custodiante

Banco Itaú S.A.

Preço por Ação

O Preço por Ação de R$15,83 foi fixado após a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Nos termos do artigo 170,
parágrafo 1° da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do
critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo
fato de que o Preço por Ação não promoverá a diluição
injustificada dos acionistas da Companhia e de que as Ações serão
distribuídas por meio de oferta pública, em que o valor de
mercado das Ações será aferido tendo como parâmetro (i) a
cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
BM&FBOVESPA e das ADSs na NYSE; e (ii) o resultado do
Procedimento de Bookbuilding, que refletirá o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento na Ações, no contexto da Oferta Brasileira, e nas
ADSs, no contexto da Oferta Internacional.
O Preço por Ação foi calculado em reais e convertido para dólares
norte-americanos com base na taxa de câmbio (PTAX-800)
disponibilizada pelo Banco Central por meio do SISBACEN na data
de celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional.
Os Acionistas que participaram exclusivamente da Oferta Prioritária
e os Investidores Não Institucionais não participaram do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participaram da
fixação do Preço por Ação.
Com exceção dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária
realizados por Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas durante o
Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas,
e com exceção dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo
realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas, quaisquer Pedidos de Reserva efetuado por
Acionistas e/ou Investidores Não Institucionais e quaisquer
intenções de investimento de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas foram automaticamente cancelados pela
Instituição Participante da Oferta Brasileira e pelos Coordenadores
da Oferta Global que houver recebido o respectivo Pedido de
Reserva ou intenção de investimento, conforme o caso, tendo em
vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas, inclusive sob
a forma de ADSs, representadas por ADRs (sem considerar o Lote
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado
adversamente na formação do Preço por Ação e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Ações no
mercado secundário. Para mais informações sobre os riscos
relativos à participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o fator
de risco “A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação ou a
redução de liquidez das Ações.”, na página 82 deste Prospecto.
Procedimento de

Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a
Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos
Coordenadores Globais e pelos Coordenadores da Oferta
Brasileira, em conformidade com o disposto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400, e no
exterior, pelos Global Coordinators e pelos Coordenadores da
Oferta Internacional.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode ter
impactado adversamente na formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez
das Ações no mercado secundário. Para mais informações sobre
os riscos relativos à participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, veja o fator de risco “A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a
formação do Preço por Ação ou a redução de liquidez das
Ações.”, na página 82 deste Prospecto.

Valor Total da Oferta Global

R$1.443.556.458,55 (considerando o Lote Suplementar), com
base no Preço por Ação.

Público Alvo da Oferta

Acionistas, Investidores Não Institucionais e Investidores
Institucionais.

Oferta Prioritária

Distribuição da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar o Lote Suplementar), nos termos do artigo 21 da
Instrução CVM 400, de forma a assegurar a participação na Oferta
dos Acionistas, respeitado o Limite de Subscrição Proporcional.
Caso a totalidade dos Acionistas exerça a sua prioridade
para a subscrição das Ações da Oferta Prioritária, a
totalidade das Ações será destinada exclusivamente à
Oferta Prioritária, de forma que a Oferta de Varejo e a
Oferta Institucional poderão vir a não ser realizadas.
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Oferta de Varejo

Distribuição de Ações realizada junto a Investidores Não
Institucionais.
A BM&FBOVESPA, no âmbito da Oferta Global, dispensou a
Companhia de atender ao disposto no item 7.1 do Regulamento
do Novo Mercado, tendo em vista as características específicas
da Companhia e da estrutura da Oferta Global, em especial o
nível de dispersão atual de suas ações e o esforço de dispersão
inerente à Oferta Prioritária, e desde que os Coordenadores
Globais, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a Companhia
envidem seus melhores esforços com o fim de alcançar
dispersão acionária com a Oferta Global. Neste sentido, a
Oferta Prioritária oferecerá Ações para mais de 18,7 mil
acionistas que representavam um free float de 40,17% do
capital total da Companhia, em 19 de março de 2012.
A oferta ao mercado assegurará que, no mínimo, 10% e, no
máximo, 15% do total de Ações alocadas para a Oferta Global
(incluindo o Lote Suplementar e subtraída a quantidade de Ações
alocada na Oferta Prioritária) seja destinado prioritariamente a
Investidores Não Institucionais, caso haja demanda.

Oferta Institucional

Distribuição de Ações remanescentes após o atendimento dos
Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva
da Oferta de Varejo, realizada junto a Investidores Institucionais,
pelos Coordenadores da Oferta Global, não sendo admitidas para
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores mínimo (considerando a definição de
Investidor Institucional) ou máximo de investimento, uma vez
que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da
Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimentos de Bookbuilding.

Período de Reserva da Oferta
Prioritária

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 20 de abril
de 2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por
Acionistas.

Período de Reserva da Oferta
Prioritária para Pessoas
Vinculadas

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 13 de abril
de 2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por
Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas.

Período de Reserva da Oferta
de Varejo

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 23 de abril
de 2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por
Investidores Não Instrucionais.

Período de Reserva da Oferta
de Varejo para Pessoas
Vinculadas

Período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 13 de abril
de 2012, destinado à efetivação dos Pedidos de Reserva por
Investidores Não Instrucionais que sejam Pessoas Vinculadas.

Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária

Formulário específico celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta
Prioritária, a ser firmado por Acionistas.
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Pedido de Reserva da Oferta
de Varejo

Formulário específico celebrado em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta de
Varejo, a ser firmado por Investidores Não Institucionais.

Investidores Institucionais
Locais

Pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede
no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA, cujas intenções específicas ou globais de
investimento excedam R$300.000,00, além de fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas
a funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados
na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de
previdência complementar e de capitalização e investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM.

Investidores Institucionais
Estrangeiros

Investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da
América, definidos em conformidade com a Rule 144A do
Securities Act e investidores que não sejam pessoas residentes

nos Estados Unidos da América e/ou não sejam constituídos de
acordo com as leis daquele país (non U.S. Persons), de acordo
com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor
e com base na Regulation S do Securities Act.
Investidores Institucionais

Investidores Institucionais Locais e Investidores Institucionais
Estrangeiros, considerados em conjunto.

Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados
ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA nos termos da regulamentação em vigor, que
não sejam considerados Investidores Institucionais, e que
participem da Oferta de Varejo, observado o valor mínimo de
pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor
máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 (trezentos
mil reais) por Investidor da Investidor Não Institucional.

Acionistas

Titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia da
Companhia (exceto detentores de ações de emissão da
Companhia sob a forma de ADSs) na Primeira Data de Corte.

Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta Global investidores
que sejam (i) administradores ou controladores da Companhia;
(ii) administradores ou controladores das Instituições
Participantes da Oferta Brasileira e/ou dos Global Coordinators;
ou (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta Global, bem como os
cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau, das pessoas indicadas nos itens
(i) e (ii) acima e neste item (iii).

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta
de Varejo

Valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 (três mil
reais) e o valor máximo de pedido de investimento de R$300.000,00
(trezentos mil reais) por Investidor da Oferta de Varejo.
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Limite de Subscrição
Proporcional

Quantidade equivalente ao percentual de participação acionária
do respectivo Acionista no total de ações ordinárias do capital
social total da Companhia na Segunda Data de Corte aplicado
sobre a quantidade de Ações da Oferta Prioritária,
desprezando-se eventuais frações de ações.
Os Acionistas terão direito de subscrever 0,1837863 Ações da
Oferta Prioritária para cada ação ordinária de emissão da
Companhia por ele detida na Segunda Data de Corte. Caso tal
relação resulte em fração de ação, será considerado somente o
número inteiro de Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se
as frações correspondentes.

Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta
Global

Após a Oferta Global, o total de ações em circulação da
Companhia passará a representar 40,17% das ações que
compõem o seu capital social (sem considerar o exercício da
Opção de Lote Suplementar).

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações, que deverá ser
realizada no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data
de publicação do Anúncio de Início, com a entrega das Ações
aos respectivos investidores, exceto com relação à distribuição
do Lote Suplementar.

Data de Liquidação da Opção
de Lote Suplementar

Data da liquidação física e financeira do Lote Suplementar, que
ocorrerá no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data de
exercício da Opção de Ações Suplementares.

Período de Colocação

Prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de
publicação do Anúncio de Início, que os Coordenadores da
Oferta Global terão para efetuar a colocação das Ações e das
ADSs.

Prazo de Distribuição

O prazo para a distribuição das Ações e ADSs terá início na data
de publicação do Anúncio de Início e será encerrado no prazo
máximo de seis meses, contados a partir da data de publicação
do Anúncio de Início ou com a publicação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Garantia Firme de Liquidação

Obrigação individual e não solidária dos Coordenadores Globais de
subscrição e integralização das Ações (sem considerar o Lote
Suplementar) que tenham sido subscritas, porém não liquidadas
pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de cada um
dos Coordenadores Globais e Coordenadores da Oferta Brasileira,
nos termos do Contrato de Colocação.
Para mais informações, veja a seção “Informações Relativas à
Oferta – Regime de Distribuição das Ações”, na página 64 deste
Prospecto.
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Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação
e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão
da Fibria Celulose S.A., celebrado entre a Companhia, os
Coordenadores Globais, os Coordenadores da Oferta Brasileira e
a BM&FBOVESPA, esta última na qualidade de interveniente
anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

International Underwriting Agreement, contrato celebrado entre
a Companhia, os Global Coordinators e os Coordenadores da

Contrato de
Intersindicalização

Intersyndicate

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão da
Fibria Celulose S.A., celebrado entre a Companhia, o Agente
Estabilizador, a Corretora e os Coordenadores Globais.

Direitos, vantagens e
restrições das Ações

Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das
Ações, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Direitos,
Vantagens e Restrições das Ações” na página 60 deste
Prospecto.

Cronograma da Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir do
protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta Brasileira,
veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Cronograma da
Oferta”, na página 62 deste Prospecto.

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores
de Risco Relativos à Oferta e às Nossas Ações”, a partir das
páginas 23 e 81 deste Prospecto, bem como os Fatores de
Risco descritos nas seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência da Companhia,
incorporado por referência a este Prospecto, para ciência dos
fatores de risco que devem ser considerados em relação ao
investimento nas Ações.

Inadequação da Oferta a
Certos Investidores

A Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco
inerente à volatilidade do mercado de capitais e aos riscos
relacionados ao setor de atuação da Companhia. A subscrição
das Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas
patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados
antes da tomada de decisão de investimento. Os investidores
devem ler as seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco
Relativos à Oferta e às Nossas Ações”, a partir das páginas 23 e
81 deste Prospecto, respectivamente, bem como os fatores de
risco constantes dos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência da Companhia, para
ciência dos fatores de risco que devem ser considerados em
relação ao investimento nas Ações.

Oferta Internacional.

Agreement, contrato
Coordenadores da Oferta Global.
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celebrado

entre

os

Instrumentos de Lock-up

Os diretores e conselheiros da Companhia e a Votorantim
Industrial S.A. (“Pessoas Sujeitas ao Lock-up”) se
comprometeram perante aos Coordenadores da Oferta Global a
celebrar acordos de restrição à venda de ações de emissão da
Companhia (“Instrumentos de Lock-up”), por meio dos quais
concordarão, sujeito a determinadas exceções, em (i) não ofertar,
empenhar, vender, contratar a venda, vender qualquer opção ou
contrato de compra, comprar qualquer opção ou contrato de
venda, conceder opção, direito ou garantia ou de outra forma
alienar ou transferir, direta ou indiretamente, sem o prévio
consentimento dos Coordenadores da Oferta Global, pelo período
de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato
de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, quaisquer
ações de emissão da Companhia, inclusive sob a forma de ADSs,
representadas por ADRs, ou valores mobiliários conversíveis,
permutáveis ou que representem um direito de receber ações de
emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante
entrega de ações de emissão da Companhia, bem como
derivativos nelas lastreados, as quais sejam titulares
imediatamente após a Oferta Global e/ou que venham a adquirir,
ou que detenham ou venham adquirir o direito de alienar
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”), ou não exercer
qualquer direito de registro sobre os Valores Mobiliários Sujeito ao
Lock-up; ou, ainda (ii) não acordar, firmar ou contratar qualquer
swap ou contrato ou qualquer transação que implique na
transferência, direta ou indireta, dos direitos econômicos
decorrentes dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, seja a
liquidação dos referidos swaps, contratos ou transferências pela
entrega de Ações, ADSs, dinheiro ou de outra forma.
Para mais informações, veja a seção “Informações Relativas à
Oferta – Instrumentos de Lock-up” na página 61 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Global, com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, bem como
a autorização para o aumento de capital da Companhia dentro
do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social,
foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 09 de março de 2012, cuja ata foi
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal
Valor Econômico em 21 de março de 2012 e registrada em 26
de março de 2012 na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o número 131.591/12-5.
O Preço por Ação e o aumento de capital da Companhia foram
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 24 de abril de 2012, cuja ata será
devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo e publicada no jornal Valor Econômico em 25 de abril de
2012 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26 de abril
de 2012.
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Resolução de Conflitos

Conforme estabelecido no Estatuto Social da Companhia, a
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do
conselho fiscal obrigam-se a resolver por meio de arbitragem
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das
disposições contidas no Regulamento do Novo Mercado, no
Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações, nas normas
editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de
Arbitragem do Mercado, a qual deve ser conduzida junto à
Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela
BM&FBOVESPA, em conformidade com o regulamento da
referida câmara.

Veracidade das Informações

A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações
de veracidade a respeito das informações constantes no
presente Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, as quais encontram-se anexas a este Prospecto a
partir da página 139.

Informações Adicionais

O registro da Oferta Brasileira pelo Procedimento Simplificado
foi requerido junto à ANBIMA em 08 de abril de 2012. A Oferta
Brasileira foi registrada pela CVM em 25 de abril de 2012, sob o
nº CVM/SRE/REM/2012/003.
Nos termos do Securities Act, a Oferta Internacional foi
registrada perante a SEC.
Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam o presente
Prospecto antes de tomar qualquer decisão de investir nas
Ações e/ou ADSs. Os investidores que desejarem obter
exemplar deste Prospecto ou informações adicionais sobre a
Oferta Global ou, ainda, a realização de reserva de Ações,
deverão dirigir-se, a partir da data de publicação do Aviso ao
Mercado, aos endereços e páginas da rede mundial de
computadores dos Coordenadores Globais, das Instituições
Participantes da Oferta Brasileira, da CVM, da BM&FBOVESPA
ou da ANBIMA indicados na seção “Informações Relativas à
Oferta – Informações Adicionais”, na página 77 deste
Prospecto. Adicionalmente, os investidores poderão obter
exemplar deste Prospecto nas dependências das Instituições
Consorciadas.
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$9.740.777.179,59, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 553.934.646 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado independentemente de
reforma estatutária, até o limite de 150.000.000 ações ordinárias, observado o limite previsto no
artigo 15, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e
as demais condições de subscrição e integralização das ações ordinárias dentro do capital
autorizado.
O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações ordinária detidas por acionistas titulares de 5%
ou mais das ações ordinárias de emissão da Companhia e por seus administradores, bem como as
ações mantidas em tesouraria, na data deste Prospecto, e após a conclusão da Oferta Global,
assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar o Lote Suplementar:
Acionista
BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR ............................
Votorantim Industrial S.A ..........
Administradores .......................
Tesouraria................................
Outros .....................................
Total .....................................

Antes da Oferta Global
Ações Ordinárias
(%)
142.360.457
137.269.118
6.946
342.822
187.955.303
467.934.646

30,42
29,34
0,00
0,07
40,17
100,00

Após a Oferta Global
Ações Ordinárias
(%)
168.524.359
162.497.308
6.946
342.822
222.563.211
553.934.646

30,42
29,34
0,00
0,06
40,18
100,00

O quadro abaixo apresenta a quantidade de ações ordinária detidas por acionistas titulares de 5%
ou mais das ações ordinárias de emissão da Companhia e por seus administradores, bem como as
ações mantidas em tesouraria, na data deste Prospecto, e após a conclusão da Oferta Global,
assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando o Lote Suplementar:
Acionista
BNDES Participações S.A. –
BNDESPAR ............................
Votorantim Industrial S.A ..........
Administradores .......................
Tesouraria................................
Outros .....................................
Total .....................................

Antes da Oferta Global
Ações Ordinárias
(%)
142.360.457
137.269.118
6.946
342.822
187.955.303
467.934.646

30,42
29,34
0,00
0,07
40,17
100,00

Após a Oferta Global
Ações Ordinárias
(%)
168.524.359
162.497.308
6.946
342.822
227.754.396
559.125.831

30,14
29,06
0,00
0,06
40,73
100,00

Alocação dos Recursos da Oferta Global nas Contas Patrimoniais
Dos recursos provenientes da Oferta Global, a totalidade dos recursos será destinada às contas de
capital social da Companhia, não sendo constituídas reservas específicas.
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A Oferta Global
A Oferta Global compreenderá:
(i) a Oferta Brasileira, que consistirá na distribuição pública de Ações no Brasil (exceto sob a forma
de ADSs), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400,
a ser coordenada pelos Coordenadores Globais em conjunto com os Coordenadores da Oferta
Brasileira, com a participação das Instituições Consorciadas. Serão também realizados,
simultaneamente, esforços de colocação das Ações no exterior, pelos Global Coordinators e
pelos Coordenadores da Oferta Internacional, em conformidade com o disposto no Securities
Act, observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor não residente que
invista no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento da Lei nº 4.131, da Resolução
CMN 2.689 e da Instrução da CVM 325; e
(ii) a Oferta Internacional, que consistirá na distribuição pública de Ações, no exterior, sob a forma
de ADSs, representadas por ADRs, em conformidade com o Securities Act e com o previsto no
pedido de registro (Registration Statement) contemplado no Form F-3, arquivado na SEC, sob a
coordenação dos Global Coordinators e dos Coordenadores da Oferta Internacional e com a
participação de determinadas instituições contratadas. Cada ADS representará 1 (uma) Ação.
A alocação das Ações da Oferta Global para a Oferta Brasileira e para a Oferta Internacional será
informada na data de publicação do Anúncio de Início. Poderá haver realocação das Ações entre a
Oferta Brasileira e a Oferta Internacional, em função da demanda verificada no Brasil e no exterior,
durante o curso da Oferta Global, na forma prevista no Contrato de Intersindicalização.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada,
deduzidas as ações alocadas à VID e ao BNDESPAR, signatários do Acordo de Acionistas, no âmbito
da Oferta Prioritária, poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em até
5.191.185 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia, inclusive sob a forma de ADSs,
representadas por ADRs, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações e/ou ADSs
inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares” ou “ADSs Suplementares”, conforme o caso,
e, em conjunto, “Lote Suplementar”), conforme (i) opção de distribuição de Ações
Suplementares (“Opção de Ações Suplementares”), deduzidas as ADSs Suplementares que
forem objeto de exercício da Opção de ADSs Suplementares (conforme abaixo definido), outorgada
pela Companhia ao BofA Merrill Lynch (“Agente Estabilizador”) no Contrato de Colocação; e (ii)
opção de distribuição de ADSs Suplementares, outorgada pela Companhia ao Merrill Lynch, Pierce,
Fenner & Smith Incorporated (“Opção de ADSs Suplementares” e, em conjunto com a Opção de
Ações Suplementares, apenas “Opção de Lote Suplementar”), para atender a um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta Global. O Agente
Estabilizador e o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated têm o direito exclusivo, a partir
da data de assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional,
respectivamente, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de publicação do
Anúncio de Início, inclusive, de exercer, respectivamente, a Opção de Ações Suplementares e a
Opção de ADSs Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação ao
Coordenador Líder e ao Itau BBA USA Securities, Inc, respectivamente, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia e/ou ADSs, conforme o caso, no
momento em que for fixado o Preço por Ação, seja tomada em comum acordo entre os
Coordenadores Globais e os Global Coordinators.
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Aprovações Societárias
A realização da Oferta Global, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, bem como a
autorização para o aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto
em seu Estatuto Social, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 09 de março de 2012, cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
e no jornal Valor Econômico em 21 de março de 2012 e registrada em 26 de março de 2012 na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 131.591/12-5.
O Preço por Ação e o aumento de capital da Companhia foram aprovados em Reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 24 de abril de 2012, cuja ata será devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e publicada no jornal Valor Econômico em 25
de abril de 2012 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26 de abril de 2012.
Preço por Ação
O Preço por Ação de R$15,83 foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções
de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores
Globais e pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, em conformidade com o disposto no artigo 23,
parágrafo 1º e no artigo 44 da Instrução CVM 400, e no exterior, pelos Global Coordinators e pelos
Coordenadores da Oferta Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação foi
calculado tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
BM&FBOVESPA, a cotação das ADSs na NYSE e as indicações de interesse em função da qualidade
e quantidade da demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante
o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada, na medida em que o preço de mercado das Ações e ADSs a serem subscritas foi aferido
com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas ordens firmes de subscrição das Ações, no contexto da Oferta
Brasileira, e das ADSs, no contexto da Oferta Internacional e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III
da Lei das Sociedades por Ações.
O Preço por Ação foi calculado em reais e convertido para dólares norte-americanos com base na
taxa de câmbio (PTAX-800) disponibilizada pelo Banco Central por meio do SISBACEN na data de
celebração do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.

44

Os Acionistas que aderiram exclusivamente à Oferta Prioritária e os Investidores Não
Institucionais não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participaram do processo de determinação do Preço por Ação.
Poderia ter sido aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding até o limite máximo de 15% (quinze por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar o Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, tendo em vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar o Lote Suplementar), não foi permitida
a colocação de Ações, inclusive sob a forma de ADSs, junto aos Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, tendo sido as ordens de investimento realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding pode ter impactado adversamente na formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado secundário. Para mais
informações sobre os riscos relativos à participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, veja o fator de risco “A
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação ou a redução de liquidez das Ações.” na página 82 deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira, pelos Global
Coordinators e pelos Coordenadores da Oferta Internacional e/ou por suas afiliadas para proteção
(hedge) de operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência, incluindo operações de total return swap, contratadas com terceiros, são permitidas na

forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta Global para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400,
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Quantidade, Valor e Recursos Líquidos
Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar o Lote
Suplementar:

Total .......................
(2)

Quantidade

Preço por Ação

Montante (R$)

Recursos
Líquidos (R$)(2)

86.000.000

15,83

1.361.380.000,00

1.344.286.749,43

Deduzidas as despesas e comissões da Oferta Global.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, considerando o Lote
Suplementar:

Total .......................
(2)

Quantidade

Preço por Ação

Montante (R$)

Recursos
Líquidos (R$)(2)

91.191.185

15,83

1.443.556.458,55

1.424.644.138,62

Deduzidas as despesas e comissões da Oferta Global.
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Cotação e Admissão à Negociação de Ações na BM&FBOVESPA e na NYSE
Em 15 de abril de 2010, a Companhia, seus administradores e acionistas controladores à época
celebraram o Contrato de Participação no Novo Mercado com a BM&FBOVESPA, o qual entrou em
vigor em 20 de maio de 2010. As ações ordinárias de emissão da Companhia estão listadas no
segmento de Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o código FIBR3.
A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na BM&FBOVESPA em
24 de abril de 2012 foi de R$16,00 por ação.
As tabelas abaixo indicam as cotações mínima, média e máxima das ações ordinárias de emissão da
Companhia na BM&FBOVESPA para os períodos indicados:
Máximo(1)
2009(4) ...................................................
2010 ......................................................
2011(5) ...................................................
2012(6) ...................................................

39,77
40,80
27,95
16,51

Valor por ação ordinária
Médio(2)
(Em R$)
33,71
31,36
19,89
15,18

Mínimo(3)
27,00
24,47
12,57
14,24

FONTE: Economática (24 de abril de 2012).
(1)
Preço Máximo: preço máximo de fechamento da ação.
(2)
Preço Médio: média do preço de fechamento da ação.
(3)
Preço Mínimo: preço mínimo de fechamento da ação.
(4)
Considerando o início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia sob o código FIBR3 em 18 de novembro de 2009.
(5)
A partir de 29 de abril de 2011, as ações de nossa emissão passaram a ser negociadas “ex-direitos” no que se refere ao pagamento de
dividendos referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 2010, aprovado na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28 de abril de 2011. Para mais informações sobre nossas distribuições de dividendos, ver seção “3.5” do Formulário de
Referência.
(6)
Considerando negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia até 24 de abril de 2012.

Máximo(1)
2009
Quarto Trimestre(4) ...............................
2010
Primeiro Trimestre ................................
Segundo Trimestre ...............................
Terceiro Trimestre ................................
Quarto Trimestre ..................................
2011
Primeiro Trimestre ................................
Segundo Trimestre(5) ............................
Terceiro Trimestre ................................
Quarto Trimestre ..................................
2012
Primeiro Trimestre ................................
Segundo Trimestre(6) ............................

Valor por ação ordinária
Médio(2)
(Em R$)

Mínimo(3)

39,77

33,71

27,00

40,80
39,69
30,60
31,75

36,71
32,32
28,15
28,46

32,59
26,15
24,47
25,86

27,95
26,90
20,90
15,82

25,54
23,58
16,50
14,09

22,90
20,45
13,66
12,57

16,51
16,00

15,17
15,18

14,24
14,54

FONTE: Economática (24 de abril de 2012).
(1)
Preço Máximo: preço máximo de fechamento da ação.
(2)
Preço Médio: média do preço de fechamento da ação.
(3)
Preço Mínimo: preço mínimo de fechamento da ação.
(4)
Considerando o início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia sob o código FIBR3 em 18 de novembro de 2009.
(5)
A partir de 29 de abril de 2011, as ações de nossa emissão passaram a ser negociadas “ex-direitos” no que se refere ao pagamento de
dividendos referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 2010, aprovado na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28 de abril de 2011. Para mais informações sobre nossas distribuições de dividendos, ver seção “3.5” do Formulário de
Referência.
(6)
Considerando negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia até 24 de abril de 2012.
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Setembro de 2011 .................................
Outubro de 2011 ...................................
Novembro de 2011 ................................
Dezembro de 2011 ................................
Janeiro de 2012.....................................
Fevereiro de 2012 .................................
Março de 2012 ......................................
Abril de 2012
(até 24 de abril de 2012).....................

Máximo(1)

Valor por ação ordinária
Médio(2)
(Em R$)

Mínimo(3)

17,98
15,82
15,25
14,45
15,52
16,51
15,85

15,74
14,75
13,95
13,60
14,82
15,67
15,08

14,30
13,75
12,64
12,57
14,24
14,31
14,47

16,00

15,18

14,54

FONTE: Economática (24 de abril de 2012).
(1)
Preço Máximo: preço máximo de fechamento da ação.
(2)
Preço Médio: média do preço de fechamento da ação.
(3)
Preço Mínimo: preço mínimo de fechamento da ação.

As ações de emissão da Companhia sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, foram listadas
e admitidas à negociação na NYSE sob o código FBR em 18 de novembro de 2009.
A cotação de fechamento das ADSs na NYSE em 24 de abril de 2012 foi de US$8,43 por ADS.
As tabelas abaixo indicam as cotações mínima, média e máxima das ADSs na NYSE para os
períodos indicados:

2009(4) ..................................................
2010 .....................................................
2011(5) ..................................................
2012(6) ..................................................

Máximo(1)

Valor por ADS
Médio(2)
(Em US$)

Mínimo(3)

23,11
24,13
16,78
9,69

19,84
17,94
12,03
8,61

15,49
13,73
6,68
7,73

FONTE: Economática (24 de abril de 2012).
(1)
Preço Máximo: preço máximo de fechamento da ação.
(2)
Preço Médio: média do preço de fechamento da ação.
(3)
Preço Mínimo: preço mínimo de fechamento da ação.
(4)
Considerando o início da negociação das ADSs sob o código FBR em 18 de novembro de 2009.
(5)
A partir de 29 de abril de 2011, os ADSs de nossa emissão passaram a ser negociados “ex-direitos” no que se refere ao pagamento de
dividendos referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 2010, aprovado na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28 de abril de 2011. Para mais informações sobre nossas distribuições de dividendos, ver seção “3.5” do Formulário de
Referência.
(6)
Considerando negociação das ADSs até 24 de abril de 2012.
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2009
Quarto Trimestre(4) ................................
2010
Primeiro Trimestre .................................
Segundo Trimestre ................................
Terceiro Trimestre .................................
Quarto Trimestre ...................................
2011
Primeiro Trimestre .................................
Segundo Trimestre(5) .............................
Terceiro Trimestre .................................
Quarto Trimestre ...................................
2012
Primeiro Trimestre .................................
Segundo Trimestre(6) .............................

Máximo(1)

Valor por ADS
Médio(2)
(Em US$)

Mínimo(3)

23,11

19,84

15,49

24,13
23,04
18,03
19,19

20,65
18,26
16,14
16,85

17,53
14,02
13,73
15,21

16,65
16,78
13,47
9,48

15,31
14,89
10,16
7,86

13,81
12,96
7,57
6,68

9,69
8,64

8,69
8,27

7,73
7,94

FONTE: Economática (24 de abril de 2012).
(1)
Preço Máximo: preço máximo de fechamento da ação.
(2)
Preço Médio: média do preço de fechamento da ação.
(3)
Preço Mínimo: preço mínimo de fechamento da ação.
(4)
Considerando o início da negociação das ADSs sob o código FBR em 18 de novembro de 2009.
(5)
A partir de 29 de abril de 2011, os ADSs de nossa emissão passaram a ser negociados “ex-direitos” no que se refere ao pagamento de
dividendos referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2009 e 2010, aprovado na Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28 de abril de 2011. Para mais informações sobre nossas distribuições de dividendos, ver seção “3.5” do Formulário de
Referência.
(6)
Considerando negociação das ADSs até 24 de abril de 2012.

Máximo(1)
Setembro de 2011
Outubro de 2011 ...................................
Novembro de 2011 ................................
Dezembro de 2011 ................................
Janeiro de 2012.....................................
Fevereiro de 2012 .................................
Março de 2012 ......................................
Abril de 2012
(até 24 de abril de 2012).....................

Valor por ADS
Médio(2)
(Em US$)

Mínimo(3)

10,06
9,48
8,67
7,84
8,85
9,69
9,35

9,03
8,33
7,84
7,42
8,34
9,21
8,57

7,57
7,21
6,73
6,68
7,73
8,19
8,03

8,64

8,27

7,94

FONTE: Economática (24 de abril de 2012).
(1)
Preço Máximo: preço máximo de fechamento da ação.
(2)
Preço Médio: média do preço de fechamento da ação.
(3)
Preço Mínimo: preço mínimo de fechamento da ação.
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Custos de Distribuição
Segue abaixo a descrição dos custos e despesas estimados que serão arcados pela Companhia no
âmbito da Oferta Global:

Comissões e Despesas

Valor (R$)(1)

Comissão de Coordenação(3) ................
1.643.529,24
4.930.587,72
Comissão de Colocação(3) .....................
Comissão de Garantia Firme de
Liquidação ........................................
1.643.529,24
2.739.215,40
Comissão de Incentivo(3) ......................
Total de Comissões......................... 10.956.861,59
Impostos, Taxas e Outras
Retenções ....................................
1.170.268,01
Taxa de Registro na CVM ...............
82.870,00
151.200,00
Taxa de Registro na ANBIMA .........
1.404.338,01
Total com Despesas e Taxas...........
Despesas com Auditores ................
460.000,00
Despesas com Advogados e
1.686.000,00
Consultores(4)...............................
2.586.050,97
Outras Despesas(5) .........................
6.136.388,98
Total de Despesas ..........................
Total de Comissões e Despesas ...... 17.093.250,57
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

% em
Relação ao
Valor Total
da Oferta
Global(1)(2)

Valor por
Ação(1) (R$)

% em
Relação ao
Preço por
Ação(1)

0,12%
0,36%

0,02
0,06

0,12%
0,36%

0,12%
0,20%
0,80%

0,02
0,03
0,13

0,12%
0,20%
0,80%

0,09%
0,01%
0,01%
0,10%
0,03%

0,01
0,00
0,00
0,02
0,01

0,09%
0,01%
0,01%
0,10%
0,03%

0,12%
0,19%
0,45%
1,26%

0,02
0,03
0,07
0,20

0,12%
0,19%
0,45%
1,26%

Despesas estimadas considerando o Preço por Ação.
Sem considerar o Lote Suplementar.
As comissões a serem pagas pela Companhia aos Coordenadores Globais e Coordenadores da Oferta Brasileira não englobam Ações que
sejam subscritas pela VID e BNDESPAR, signatários de Acordo de Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Global, para o direito brasileiro e para o direito
dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).

Não há outra remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta Brasileira,
aos Global Coordinators ou aos Coordenadores da Oferta Internacional, exceto pela remuneração
descrita acima, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço
por Ação.
Público Alvo da Oferta Brasileira
As Instituições Participantes da Oferta Brasileira efetuarão a colocação das Ações para
Acionistas, nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, que venham a realizar solicitação
reserva mediante o preenchimento de Pedido de Reserva da Oferta Prioritária durante o Período
Reserva da Oferta Prioritária; (ii) Investidores Não Institucionais, em conformidade com
procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, observados os Valores Mínimo e Máximo
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; e (iii) Investidores Institucionais.
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(i)
de
de
os
do

Procedimento da Oferta Brasileira
Após o encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária e do Período de Reserva da
Oferta de Varejo, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a assinatura do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão do registro da Oferta Brasileira
pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as
Instituições Participantes da Oferta Brasileira realizarão a distribuição das Ações da Oferta Brasileira
de forma individual e não solidária, em regime de garantia firme de liquidação (sem considerar o
Lote Suplementar), a ser prestada pelos Coordenadores Globais e pelos Coordenadores da Oferta
Brasileira, nos termos do Contrato de Colocação e da Instrução CVM 400, por meio de três ofertas
distintas, conforme descritas, respectivamente, nos itens “Oferta Prioritária”, “Oferta de Varejo” e
“Oferta Institucional” abaixo, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta Global, com a expressa anuência da Companhia, elaboraram o plano
de distribuição das Ações, inclusive sob a forma de ADSs, representadas por ADRs, nos termos do
artigo 33, parágrafo 3º da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz
respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levou em conta a criação de uma base acionária
diversificada de acionistas e relações da Companhia com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da Oferta Global e da Companhia, observado
que os Coordenadores da Oferta Global assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de
risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores; e (iii) o
recebimento prévio pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira dos Prospectos para leitura
obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas junto ao Coordenador
Líder.
Oferta Prioritária
A Oferta Prioritária será realizada nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, de forma a
assegurar a participação dos Acionistas, e tomou por base a posição de custódia na BM&FBOVESPA
e na instituição depositária das ações de emissão da Companhia (a) ao final do dia 19 de março de
2012 (“Primeira Data de Corte”); e (b) ao final do dia 20 de abril de 2012 (“Segunda Data de
Corte”). A Oferta Prioritária destina-se exclusivamente aos Acionistas na Primeira Data de Corte e
o respectivo Limite de Subscrição Proporcional foi proporcional à posição em custódia do Acionista
verificada na Segunda Data de Corte.
No contexto da Oferta Prioritária, a totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar o
Lote Suplementar) (“Ações da Oferta Prioritária”), será distribuída e destinada prioritariamente
à colocação pública junto aos Acionistas que realizaram solicitações de reserva mediante o
preenchimento de formulário específico (“Pedido de Reserva da Oferta Prioritária”), durante o
período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 20 de abril de 2012 (“Período de Reserva da
Oferta Prioritária”) e junto aos Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas e realizaram solicitação
de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária
durante o período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 13 de abril de 2012 (“Período de
Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas”) nas condições aqui descritas,
manifestando a intenção de exercer seu direito de prioridade de acordo com o procedimento abaixo
indicado.
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Foi assegurada a cada um dos Acionistas que realizou Pedido de Reserva da Oferta Prioritária
durante o Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas e o Período de Reserva
da Oferta Prioritária a subscrição de Ações da Oferta Prioritária, em quantidade equivalente ao
percentual de participação acionária do respectivo Acionista no total de ações ordinárias do capital
social total da Companhia na Segunda Data de Corte aplicado sobre a quantidade de Ações da
Oferta Prioritária, desprezando-se eventuais frações de ações (“Limite de Subscrição
Proporcional”). Cada Acionista terá direito de subscrever até 0,1837863 Ações da Oferta
Prioritária para cada ação ordinária de emissão da Companhia por ele detida na Segunda Data de
Corte. Caso tal relação resulte em fração de ação, foi considerado somente o número inteiro de
Ações da Oferta Prioritária, desprezando-se as frações correspondentes. Para informações acerca
de potencial diluição à qual nossos Acionistas encontram-se sujeitos no âmbito da Oferta Global,
veja o fator de risco “O investimento de nossos acionistas poderá sofrer diluição no futuro e o preço
das ações poderá ser afetado” na página 82 deste Prospecto.
Os Acionistas que apresentaram Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária devem ter indicado nos
respectivos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária o valor de seu investimento nas Ações, sujeito
ao respectivo Limite de Subscrição Proporcional, não havendo valor mínimo de investimento para a
Oferta Prioritária. Os direitos decorrentes da Oferta Prioritária aqui descrita não puderam ser
negociados ou cedidos pelos Acionistas.
Não houve reserva e rateio de sobras no âmbito da Oferta Prioritária. As Ações da Oferta Prioritária
que não forem alocadas na Oferta Prioritária serão destinadas à colocação junto aos Investidores
Não Institucionais, respeitando-se o limite de alocação de Ações para a Oferta de Varejo. No caso
de tais Ações não serem objeto de subscrição por Investidores Não Institucionais no âmbito da
Oferta de Varejo, estas Ações serão destinadas à Oferta Institucional.
Os Acionistas devem ter verificado junto às Instituições Participantes da Oferta Brasileira,
anteriormente à realização de seus Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, eventuais exigências
de abertura e manutenção de conta corrente ou conta de investimento pelo respectivo Acionista
junto a cada Instituição Participante da Oferta Brasileira.
Os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária foram efetuados por Acionistas de maneira irrevogável
e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (a), (b), (f), (g) e (h) abaixo, observadas as condições
do próprio instrumento de Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, de acordo com as seguintes
condições:
(a) observado o Limite de Subscrição Proporcional e os procedimentos de alocação da Oferta
Prioritária, cada Acionista, incluindo os Acionistas que sejam Pessoa Vinculada, pôde efetuar
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária junto à uma única Instituição Participante da Oferta
Brasileira, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva da Oferta Prioritária no Período de
Reserva da Oferta Prioritária e no Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas
Vinculadas. O Acionista pôde estipular, no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, um preço
máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária,
conforme o previsto no parágrafo 3º do artigo 45 da Instrução CVM 400. Caso o Acionista
tenha optado por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária e o Preço por Ação tenha sido fixado em valor superior ao estipulado, o seu
respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária foi automaticamente cancelado pela
respectiva Instituição Participante da Oferta Brasileira que o houver recebido, sendo que as
Ações objeto do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária foram realocadas para a própria Oferta
Prioritária;
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(b) o Acionista que fosse Pessoa Vinculada devia ter indicado, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva da Oferta Prioritária ter sido cancelado pela respectiva Instituição
Participante da Oferta Brasileira. Com exceção dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária
realizados pelos Acionistas que sejam Pessoas Vinculadas durante o Período de Reserva da
Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas, qualquer Pedido de Reserva efetuado por Acionistas
que sejam Pessoas Vinculadas foi automaticamente cancelado pela Instituição Participante da
Oferta Brasileira que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, uma
vez que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, inclusive sob a forma de ADSs, representadas por ADRs (sem considerar
o Lote Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
(c) a quantidade de Ações da Oferta Prioritária a ser subscrita e o respectivo valor do investimento
serão informados ao Acionista até as 14:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de
publicação do Anúncio de Início, pela Instituição Participante da Oferta Brasileira junto à qual o
Acionista tiver efetuado seu Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, por meio de seu respectivo
endereço eletrônico, telefone, fax ou correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor que
resultar do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, calculado mediante a divisão do valor do
investimento pretendido indicado no Pedido de Reserva da Oferta Prioritária pelo Preço por Ação;
(d) até as 10:30 horas da Data de Liquidação, cada um dos Acionistas deverá efetuar o pagamento
do valor integral referente à subscrição das Ações da Oferta Prioritária, em recursos
imediatamente disponíveis junto à Instituição Participante da Oferta Brasileira que houver
recebido o respectivo Pedido de Reserva da Oferta Prioritária;
(e) após as 14:00 horas da Data de Liquidação, a BM&FBOVESPA, em nome de cada uma das
Instituições Participantes da Oferta Brasileira, entregará a cada um dos Acionistas que tiver
efetuado Pedido de Reserva da Oferta Prioritária e que tiver efetuado o referido pagamento da
subscrição de Ações da Oferta Prioritária, a quantidade de Ações da Oferta Prioritária
correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido e o Preço por Ação,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (a), (b), (f), (g)
e (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de ação, o valor do investimento será limitado
ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações da Oferta Prioritária;
(f) caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar
e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Acionista, ou a sua
decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta
Global seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (iii) a Oferta Global seja
modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Acionista poderá desistir do Pedido de
Reserva da Oferta Prioritária, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão à
Instituição Participante da Oferta Brasileira que tenha recebido o Pedido de Reserva da Oferta
Prioritária (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da
Instituição Participante da Oferta Brasileira, conforme dados abaixo). Em tais casos, o Acionista poderá
desistir do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do
5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Prospecto Definitivo, ou à data de
recebimento, pelo Acionista, da comunicação direta e por escrito acerca da suspensão ou modificação
da Oferta Global. Caso o Acionista não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva da
Oferta Prioritária nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva da Oferta Prioritária será considerado
válido e o Acionista deverá efetuar o pagamento do valor total do seu investimento. Caso o Acionista
já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva
da Oferta Prioritária nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou
correção monetária e com dedução dos tributos incidentes, se for o caso, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária;
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(g) na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta Global; (ii) resilição do Contrato de
Colocação; (iii) cancelamento da Oferta Global ou do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária;
(iv) revogação da Oferta Global que torne ineficazes a Oferta Global e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos
de Reserva da Oferta Prioritária em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de
Reserva da Oferta Prioritária serão automaticamente cancelados e cada uma das Instituições
Participantes da Oferta Brasileira comunicará o cancelamento da Oferta Global, inclusive por
meio de publicação de aviso ao mercado, aos Acionistas de quem tenham recebido Pedido de
Reserva da Oferta Prioritária. Caso o Acionista já tenha efetuado o pagamento nos termos do
item (d) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária e
com dedução dos tributos incidentes, se for o caso, no prazo de três dias úteis contados do
pedido de cancelamento do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária; e
(h) na hipótese de haver descumprimento, ou indícios de descumprimento, por qualquer uma das
Instituições Participantes da Oferta Brasileira, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta Brasileira, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na
Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, de emissão de
relatórios e de marketing da Oferta Brasileira, tal Instituição Participante da Oferta Brasileira (i)
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações,
pelo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária que tenha
recebido e deverá informar imediatamente os Acionistas sobre referido cancelamento, devendo
ser restituídos integralmente aos Acionistas os valores eventualmente dados em contrapartida
às Ações da Oferta Prioritária, no prazo de três dias úteis da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Participante da Oferta, sem qualquer remuneração ou
correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes;
(ii) arcará integralmente com quaisquer custos relativos à sua exclusão como Instituição
Participante da Oferta Brasileira, incluindo custos com publicações e indenizações decorrentes
de eventuais condenações judiciais em ações propostas por Acionistas e demais investidores
por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e honorários
advocatícios; e (iii) poderá ser suspensa, por um período de até 6 (seis) meses contados da
data de comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas
de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da
Oferta Global.
Os Acionistas deverão realizar a subscrição das Ações da Oferta Prioritária mediante o pagamento à
vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o
procedimento descrito neste item.
Nos casos em que a participação de Acionistas na Oferta Prioritária se deu por meio do
preenchimento de mais de um Pedido de Reserva da Oferta Prioritária pelo mesmo Acionista, o
atendimento de tais Pedidos de Reserva se deu em observância da ordem cronológica do registro
eletrônico efetuado no sistema da BM&FBOVESPA destes Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e,
em qualquer caso, limitado ao Limite de Subscrição Proporcional do referido Acionista na Oferta
Prioritária.
Os Acionistas interessados em subscrever Ações no âmbito da Oferta Prioritária e cujas ações de
emissão da Companhia estejam custodiadas na Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira
escrituradora das ações de emissão da Companhia, devem ter se certificado de que seus
respectivos cadastros estavam atualizados junto a tal instituição, devendo, ainda, observar os
procedimentos para a Oferta Prioritária aqui descritos.

53

Os Acionistas interessados em subscrever Ações no âmbito da Oferta Prioritária e cujas ações de
emissão da Companhia estejam custodiadas na BM&FBOVESPA, devem ter se certificado de que
seus respectivos cadastros estavam atualizados em uma das Instituições Participantes da Oferta
Brasileira, devendo, ainda, observar os procedimentos para a Oferta Prioritária aqui descritos.
Os Acionistas interessados em subscrever Ações no âmbito da Oferta Prioritária devem ter se
certificado de que seus respectivos cadastros junto à Instituição Escriturado estavam atualizados.
Os Acionistas detentores de ADSs que desejaram participar da Oferta Prioritária devem ter tomado
as providências necessárias para efetivar, até a Primeira Data de Corte, o cancelamento de suas
ADSs e o consequente recebimento de ações ordinárias de emissão da Companhia, junto à
instituição depositária do programa de ADR lastreado em ações ordinárias de emissão da
Companhia, qual seja, o Citibank N.A.
A Oferta Prioritária não será realizada, conduzida e/ou estendida a Acionista cuja participação viole
as leis de jurisdição em que determinado Acionista seja residente e/ou domiciliado. Caberá
exclusivamente ao Acionista analisar, verificar e decidir sobre sua adequação para participar na
Oferta Prioritária, ficando os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira isentos
de qualquer responsabilidade decorrente da participação de Acionista residente ou domiciliado em
jurisdição na qual a Oferta Prioritária seja considerada ilegal ou exija registro ou qualificação com
base em qualquer lei que não seja brasileira.
Os Acionistas que aderiram exclusivamente à Oferta Prioritária não participaram do
Procedimento de Bookbuilding nem, portanto, do processo de determinação do Preço
por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding pôde ter impactado adversamente a formação do
Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Ações no mercado
secundário. Para mais informações sobre os riscos relativos à participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, veja o fator de risco “A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação ou a redução de liquidez das Ações.”, na
página 82 deste Prospecto.
Oferta de Varejo
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária, a Oferta de Varejo será
realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizaram solicitação de reserva antecipada
mediante o preenchimento de formulário específico destinado à subscrição de Ações no âmbito
da Oferta de Varejo (“Pedido de Reserva da Oferta de Varejo”), no âmbito da Oferta
Brasileira, durante o período compreendido entre 09 de abril de 2012 e 23 de abril de 2012
(“Período de Reserva da Oferta de Varejo”) e junto a Investidores Não Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas e realizaram solicitação de reserva antecipada mediante o
preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo durante o período compreendido entre
09 de abril de 2012 e 13 de abril de 2012 (“Período de Reserva da Oferta de Varejo para
Pessoas Vinculadas”), observado o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00
(três mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil
reais) por Investidor Não Institucional (“Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo”), nas condições descritas abaixo.
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A BM&FBOVESPA, no âmbito da Oferta Global, dispensou a Companhia de atender ao disposto no
item 7.1 do Regulamento do Novo Mercado, tendo em vista as características específicas da
Companhia e da estrutura da Oferta Global, em especial o nível de dispersão atual de suas ações e
o esforço de dispersão inerente à Oferta Prioritária, e desde que os Coordenadores Globais, os
Coordenadores da Oferta Brasileira e a Companhia envidassem seus melhores esforços com o fim
de alcançar dispersão acionária com a Oferta Global. Neste sentido, a Oferta Prioritária ofereceu
Ações para mais de 18,7 mil acionistas, que representavam um free float de 40,17% do capital
total da Companhia, em 19 de março de 2012. A oferta ao mercado assegurou que, no mínimo,
10% e, no máximo, 15% do total de Ações alocadas para a Oferta Global (incluindo o Lote
Suplementar e subtraída a quantidade de Ações alocada na Oferta Prioritária) foi destinada
prioritariamente a Investidores Não Institucionais. Assim, após alocação das Ações da Oferta
Prioritária, o montante de 3.30% do total de Ações alocadas para a Oferta Global (incluindo o Lote
Suplementar), o que corresponde a 8.02% do total das Ações alocadas para a Oferta Global
(incluindo o Lote Suplementar) e subtraída a quantidade de Ações alocadas na Oferta Prioritária, foi
destinado a colocação pública junto a Investidores Institucionais.
Tendo em vista que a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais não foi superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não houve
rateio, conforme disposto no item (g) abaixo.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (b), (c), (e), (h), (i) e (j) abaixo,
observadas as condições do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, de acordo com as seguintes
condições:
(a) os Investidores Não Institucionais interessados puderam realizar reservas de Ações junto a uma
única Instituição Consorciada, nas dependências de referida Instituição Consorciada, mediante
o preenchimento do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, durante o Período de Reserva da
Oferta de Varejo e o Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo;
(b) o Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada deve ter indicado, obrigatoriamente,
no respectivo Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob
pena de ter seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada. Tendo em vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas, inclusive sob a forma de ADSs,
representadas por ADRs (sem considerar o Lote Suplementar), nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoa Vinculada, com exceção daqueles que tenham realizado Pedido
de Reserva da Oferta de Varejo durante o Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas
Vinculadas;
(c) cada Investidor Não Institucional pôde estipular, no respectivo Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo, o preço máximo por Ação como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo, nos termos do artigo 45, parágrafo 3º da Instrução CVM 400. Caso o
Investidor Não Institucional tenha optado por estipular um preço máximo por Ação no Pedido
de Reserva da Oferta de Varejo e o Preço por Ação tenha sido fixado em valor superior ao
preço máximo por Ação estipulado por tal Investidor Não Institucional, seu Pedido de Reserva
da Oferta de Varejo foi automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada;
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(d) após a concessão do registro da Oferta Brasileira pela CVM, a quantidade de Ações subscritas e o
respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais serão informados a cada
Investidor Não Institucional até as 12:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de
publicação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo
Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ou, na sua ausência, por telefone ou
correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (d)
acima, junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva
da Oferta de Varejo, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da Data de
Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual o Pedido
de Reserva da Oferta de Varejo tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do
Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva da Oferta de Varejo será automaticamente
cancelado por tal Instituição Consorciada;
(f) até as 14:00 horas da Data de Liquidação, a BM&FBOVESPA, em nome de cada Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva da Oferta de Varejo tenha sido realizado,
entregará a cada Investidor Não Institucional o número de Ações correspondente à relação
entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo e
o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos
itens (b), (c) e (e) acima e (h), (i) e (j) abaixo e a possibilidade de rateio prevista no item (g)
abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao
valor correspondente ao maior número inteiro de Ações;
(g) considerando que a quantidade de Ações indicada na totalidade dos Pedidos de Reserva da
Oferta de Varejo realizados por Investidores Não Institucionais foi igual ou inferior à quantidade
de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não houve rateio, sendo todos os Investidores Não
Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote
ofertado aos Investidores Não Institucionais foram destinadas a Investidores Institucionais, nos
termos descritos no item 4.3 abaixo;
(h) caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo
Investidor Não Institucional ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º do
artigo 45 da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta Global seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (iii) a Oferta Global seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, o Investidor Não Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição
Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva da Oferta de Varejo (por meio de
mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Consorciada).
Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do 5º (quinto) dia útil subsequente à
data em que for disponibilizado o Prospecto Definitivo, ou à data de recebimento, pelo
Investidor Não Institucional, da comunicação direta e por escrito acerca da suspensão ou
modificação da Oferta Global. Caso o Investidor Não Institucional não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo nos termos deste inciso, o Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá
efetuar o pagamento do valor total do seu investimento. Caso o Investidor Não Institucional já
tenha efetuado o pagamento nos termos do item (d) acima e venha a desistir do Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos
sem juros ou correção monetária e com dedução dos tributos incidentes, se for o caso, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo;
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(i) na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta Global, (ii) resilição do Contrato de
Colocação, (iii) cancelamento da Oferta Global ou do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo;
(iv) revogação da Oferta Global, que torne ineficazes a Oferta Global e os atos de aceitação
anteriores ou posteriores, ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos
de Reserva da Oferta de Varejo em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de
Reserva da Oferta de Varejo serão automaticamente cancelados e cada uma das Instituições
Consorciadas comunicará o cancelamento da Oferta Global, inclusive por meio de publicação de
aviso ao mercado, aos Investidores Não Institucionais de quem tenham recebido Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o
pagamento nos termos do item (d) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros
ou correção monetária e com dedução dos valores relativos aos tributos incidentes, se for o
caso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do Pedido de
Reserva da Oferta de Varejo; e
(j) na hipótese de haver descumprimento ou indícios de descumprimento, por qualquer uma das
Instituições Consorciadas, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação
aplicável no âmbito da Oferta Brasileira, incluindo, sem limitação, as normas previstas na
Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, de emissão de
relatórios e de marketing da Oferta Brasileira, tal Instituição Consorciada, a critério dos
Coordenadores Globais e dos Coordenadores da Oferta Brasileira e sem prejuízo das demais
medidas por eles julgadas cabíveis (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras
responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta Brasileira, pelo que serão
cancelados todos os Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo que tenha recebido e deverá
informar imediatamente aos Investidores Não Institucionais sobre referido cancelamento,
devendo ser restituídos integralmente aos Investidores Não Institucionais os valores
eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer
remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos relativos à sua exclusão
como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de
eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento dos Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo, honorários advocatícios e demais
custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores,
e (iii) poderá ser suspensa, por um período de 6 (seis) meses contados da data da
comunicação da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da
Oferta Global.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a subscrição das Ações da Oferta Brasileira
mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, de acordo com o procedimento aqui descrito.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta Global será imediatamente divulgada
por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do jornal Valor Econômico, veículos também
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e deste Anúncio de Início, conforme disposto no
artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”).
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Os Investidores Não Institucionais que aderiram à Oferta de Varejo não participaram
do Procedimento de Bookbuilding nem, portanto, do processo de determinação do
Preço por Ação. A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pôde ter impacto adverso na formação do
Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Ações no Mercado
secundário. Para mais informações sobre os riscos relativos à participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, veja o fator de risco “A participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação ou a redução de liquidez das Ações.”, na
página 82 deste Prospecto.
Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva da
Oferta de Varejo nos termos descritos acima, as Ações remanescentes serão destinadas à
colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta Global,
não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e não sendo
estipulados valores mínimo (considerando a definição de Investidor Institucional) ou máximo de
investimento, uma vez que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de verificar o
cumprimento dos requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimentos de Bookbuilding.
Tendo em vista que o número de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding excedeu o total de Ações remanescentes após o
atendimento dos Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e dos Pedidos de Reserva da Oferta de
Varejo, nos termos e condições descritos acima, tiveram prioridade no atendimento de suas
respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia e dos Coordenadores
da Oferta Global, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, melhor atendem ao objetivo desta Oferta Global
de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com
diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Não foi aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 15% (quinze por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar o Lote Suplementar). Tendo em vista que foi verificado
excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar o Lote Suplementar), foi vedada a colocação, pelos Coordenadores da Oferta
Global, de Ações, inclusive sob a forma de ADSs, junto aos Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode ter
impactado adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das Ações no mercado secundário. Para mais informações sobre os riscos
relativos à participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, veja o fator de risco “A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding pode ter
impactado adversamente a formação do Preço por Ação ou a redução de liquidez das
Ações.”, constante da seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta Global e às nossas
Ações” na página 81 deste Prospecto.
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Os investimentos realizados pelas Instituições Participantes da Oferta Brasileira, pelos Global
Coordinators, pelos Coordenadores da Oferta Internacional e/ou por suas afiliadas para proteção
(hedge) de operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência, incluindo operações de total return swap, contratadas com terceiros, são permitidas na
forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta Global para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400,
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição das Ações a eles alocadas na Oferta
Institucional mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição das
Ações. Os Investidores Institucionais Estrangeiros deverão realizar a subscrição das Ações por meio
dos mecanismos previstos na Lei 4.131, na Resolução CMN 2.689 e na Instrução CVM 325.
Prazos da Oferta Global
O prazo para a distribuição das Ações e ADSs terá início na data de publicação do Anúncio de Início
e será encerrado no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de publicação do
Anúncio de Início ou com a publicação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro
(“Prazo de Distribuição”).
Os Coordenadores da Oferta Global terão o prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da
data de publicação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações e das ADSs (“Período
de Colocação”). A liquidação física e financeira da Oferta Global está prevista para ser realizada
no último dia do Período de Colocação (“Data de Liquidação”), exceto com relação à distribuição
do Lote Suplementar, cuja liquidação ocorrerá dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis contados a
partir da data do exercício da Opção de Lote Suplementar (“Data de Liquidação do Lote
Suplementar”).
A data de início da Oferta Global será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta
Global e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em
conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
Estabilização de Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por meio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações
bursáteis visando à estabilização do preço das Ações na BM&FBOVESPA, por um período de até 30
(trinta) dias contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi submetido e
previamente aprovado pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005, e pela BM&FBOVESPA.
O Contrato de Estabilização está disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao
Coordenador Líder, ao Agente Estabilizador e à CVM.
Adicionalmente, foi constituído um mecanismo para a estabilização do preço das Ações objeto da
Oferta Internacional, sob a forma de ADSs. As atividades de estabilização de preço das ADSs no
exterior serão exercidas a exclusivo critério do Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated,
nos termos do Contrato de Colocação Internacional e do Contrato de Intersindicalização, sendo
que, uma vez iniciadas, poderão ser descontinuadas a qualquer momento.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador e do Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated de realizar operações de estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão
ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização e
do Contrato de Colocação Internacional, conforme aplicável.
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Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, dentre os quais se
destacam os seguintes:
(i) direito a um voto por ação ordinária nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia;
(ii) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, as Ações darão direito
ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro líquido,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia;
(iv) fiscalização da gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações;
(v) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pela Lei das
Sociedades por Ações;
(vi) direito de alienar as ações ordinárias no caso de alienação do controle da Companhia, direta
ou indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário àquele dado
ao acionista controlador da Companhia (tag along), observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado;
(vii) direito de alienar as ações ordinárias em oferta pública a ser realizada pelo acionista
controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento
de listagem das ações no Novo Mercado por, no mínimo, seu valor econômico, apurado
mediante laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, com experiência
comprovada e independente da Companhia, seus administradores e o acionista controlador,
bem como do poder de decisão destes, nos termos da regulamentação em vigor; e
(viii) receber, de forma integral, dividendos e demais distribuições pertinentes às ações que vierem
a ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação e, no caso das Ações
Suplementares, a partir da Data de Liquidação das Ações Suplementares, e todos os demais
benefícios conferidos aos titulares das ações pela Lei das Sociedades por Ações, pelo
Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da Companhia.
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Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up)
Os diretores e conselheiros da Companhia e a Votorantim Industrial S.A. (“Pessoas Sujeitas ao

Lock-up”) se comprometeram perante aos Coordenadores da Oferta Global a celebrar acordos de
restrição à venda de ações de emissão da Companhia (“Instrumentos de Lock-up”), por meio

dos quais concordaram, sujeito a determinadas exceções, em (i) não ofertar, empenhar, vender,
contratar a venda, vender qualquer opção ou contrato de compra, comprar qualquer opção ou
contrato de venda, conceder opção, direito ou garantia ou de outra forma alienar ou transferir,
direta ou indiretamente, sem o prévio consentimento dos Coordenadores da Oferta Global, pelo
período de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de Colocação e do
Contrato de Colocação Internacional, quaisquer ações de emissão da Companhia, inclusive sob a
forma de ADSs, representadas por ADRs, ou valores mobiliários conversíveis, permutáveis ou que
representem um direito de receber ações de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento
mediante entrega de ações de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, as
quais sejam titulares imediatamente após a Oferta Global e/ou que venham a adquirir, ou que
detenham ou venham adquirir o direito de alienar (“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”),
ou não exercer qualquer direito de registro sobre os Valores Mobiliários Sujeito ao Lock-up; ou,
ainda (ii) não acordar, firmar ou contratar qualquer swap ou contrato ou qualquer transação que
implique na transferência, direta ou indireta, dos direitos econômicos decorrentes dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, seja a liquidação dos referidos swaps, contratos ou transferências
pela entrega de Ações, ADSs, dinheiro ou de outra forma.
Sujeito a determinadas condições estabelecidas nos Instrumentos de Lock-up, a seguintes
transferências de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up poderão ser feitas por cada uma das
Pessoas Sujeitas ao Lock-up, sem a autorização prévia dos Coordenadores da Oferta Global: (i)
doações de boa-fé; (ii) para qualquer trust para o benefício, direto ou indireto, próprio ou de sua
família; (iii) como distribuições para seus sócios ou seus acionistas; ou (iv) para suas afiliadas ou
para qualquer fundo de investimento ou outra entidade a que controle ou administre.
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Cronograma Tentativo da Oferta Brasileira
Segue abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta Brasileira, informando seus
principais eventos a partir da data de protocolo do pedido de análise prévia do registro da Oferta
Brasileira na ANBIMA:
Eventos

Data prevista(1)

1.

Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia da Oferta Brasileira
Publicação de fato relevante comunicando o pedido de registro da Oferta Brasileira
Disponibilização da 1ª minuta do Prospecto Preliminar nas páginas da rede
mundial de computadores da CVM, da BM&FBOVESPA e da ANBIMA

08 de março de 2012

2.

Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou a realização
da Oferta Global

9 de março de 2012

3.

Primeira Data de Corte

19 de março de 2012

4.

Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Procedimento de Bookbuilding
Início do roadshow

30 de março de 2012

5.

Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Não Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Não Vinculadas

09 de abril de 2012

6.

Início do prazo para desistência do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária
Início do prazo para desistência do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo

11 de abril de 2012

7.

Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas

13 de abril de 2012

8.

Encerramento do prazo para desistência do Pedido de Reserva da Oferta Prioritária
Encerramento do prazo para desistência do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo

17 de abril de 2012

9.

Segunda Data de Corte
Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária

20 de abril de 2012

Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Não Vinculados

23 de abril de 2012

10.

(2)

11.

Encerramento do roadshow
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia para aprovação do Preço
por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e
dos demais contratos relacionados à Oferta Global
Início do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar

24 de abril de 2012

12.

Registro da Oferta Brasileira pela CVM
Publicação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que
aprovou o Preço por Ação
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

25 de abril de 2012

13.

Início de negociação das Ações da Oferta Brasileira na BM&FBOVESPA

26 de abril de 2012

14.

Data de Liquidação da Oferta Global

30 de abril de 2012

15.

Encerramento do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar

24 de maio de 2012

16.

Data limite para a liquidação do Lote Suplementar

17.

Data limite para a publicação do Anúncio de Encerramento

(1)

(2)

29 de maio de 2012
25 de outubro de 2012

Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações, sem aviso
prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta Global.
As apresentações aos investidores (roadshow) ocorrerão no Brasil e no exterior.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta Global, este
cronograma será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos
relacionados à Oferta Global serão informados por meio de publicação de aviso no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, no jornal Valor Econômico e na página da Companhia na rede mundial
de computadores (www.fibria.com.br/ri).
Para informações sobre “Informações Relativas à Oferta – Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação” e “Informações Relativas à Oferta – Suspensão e Cancelamento”,
veja páginas 65 e 66 deste Prospecto.
Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação de Ações
adquiridas pelos Coordenadores Globais, em decorrência do exercício da Garantia Firme de
Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja “Informações Relativas à Oferta –
Regime de Distribuição das Ações”, na página 64 deste Prospecto.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta Global realizaram apresentações aos investidores
(roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data do Prospecto Preliminar
e a data em que foi determinado o Preço por Ação.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
A Companhia, Coordenadores Globais, os Coordenadores da Oferta Brasileira e a BM&FBOVESPA,
a última na qualidade de interveniente anuente, celebraram o Contrato de Colocação, o qual
contempla os termos e condições da Oferta Brasileira descritos nesta seção. O Contrato de
Colocação está disponível para consulta e obtenção de cópias nos endereços indicados em
“Informações Relativas à Oferta – Informações Adicionais”, na página 77 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estabelece que a obrigação dos Coordenadores Globais e dos
Coordenadores da Oferta Brasileira de efetuarem a colocação das Ações, bem como de suas
respectivas garantias firmes estarão sujeitas a determinadas condições, não limitadas à (i) entrega
de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia, dos Coordenadores Globais e dos
Coordenadores da Oferta Brasileira; e (ii) assinatura de Instrumentos de Lock-up. Ainda de acordo
com o Contrato de Colocação, a Companhia obriga-se a indenizar os Coordenadores Globais e os
Coordenadores da Oferta Brasileira em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, também foi celebrado entre a Companhia, os Global Coordinators e os
Coordenadores da Oferta Internacional, o Contrato de Colocação Internacional, segundo o qual os
Global Coordinators e os Coordenadores da Oferta Internacional realizarão a colocação das Ações
no exterior, inclusive sob a forma de ADSs representadas por ADRs.
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O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional preveem declarações e
compromissos, os quais, se descumpridos, poderão dar ensejo à indenização aos Coordenadores da
Oferta Global, caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Prospectos e no Prospectus ou em decorrência do descumprimento de
termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, conforme o caso. Em
decorrência disso, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia no exterior.
Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em razão do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações
devidas nestes processos. A eventual condenação em um processo no exterior em relação a
incorreções relevantes ou omissões relevantes no Prospectus, se envolver valores elevados, poderá
ocasionar um impacto significativo e adverso sobre a Companhia. Para mais informações sobre os
riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidos em relação aos Prospectus, veja
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Nossas Ações – Estamos realizando uma Oferta de
Ações no Brasil, e uma Oferta de ADR no exterior, o que poderá nos deixar expostos a riscos de
litígio relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos de litígio
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil” na página 83 deste Prospecto.
Regime de Distribuição das Ações
Após a celebração do Contrato de Colocação e após a concessão do registro da Oferta Brasileira
pela CVM, os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira realizarão a colocação
das Ações em regime de garantia firme de liquidação, individual e não solidária, proporcionalmente
e até os limites individuais abaixo:
Coordenador da Oferta Brasileira
Coordenador Líder .....................................................
BofA Merrill Lynch......................................................
BB Investimentos ......................................................
BTG Pactual ..............................................................
Deutsche Bank ..........................................................
Santander .................................................................
Total ....................................................................

Ações

% do Total

27.520.000
27.520.000
7.740.000
7.740.000
7.740.000
7.740.000
86.000.000

32,0
32,0
9,0
9,0
9,0
9,0
100,0%

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
Globais e dos Coordenadores da Oferta Brasileira de subscrição e liquidação das Ações (sem
considerar o Lote Suplementar) que tenham sido subscritas, porém não liquidadas pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de cada um dos Coordenadores Globais e dos Coordenadores da Oferta Brasileira, nos termos
do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que
for deferido o registro da Oferta Brasileira pela CVM e o registro da Oferta Internacional pela SEC,
assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, disponibilizado o
Prospecto Definitivo e publicado o Anúncio de Início.
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Caso as Ações subscritas por investidores não sejam totalmente integralizadas por esses até a
Data de Liquidação, cada Coordenador Global e cada Coordenador da Oferta Brasileira
subscreverá e liquidará, na Data de Liquidação, de forma individual e não solidária, a totalidade
do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações da Oferta Brasileira objeto da
garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores Globais e cada um dos
Coordenadores da Oferta Brasileira, nos termos do Contrato de Colocação e pelo Preço por Ação
e (ii) o número de Ações efetivamente colocadas e liquidadas por investidores no mercado (sem
considerar o Lote Suplementar). O preço de revenda de tal saldo de Ações junto ao público, pelos
Coordenadores Globais e pelos Coordenadores da Oferta Brasileira, durante o Prazo de
Distribuição, será limitado ao Preço por Ação, ficando ressaltado que as atividades de
estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
Ademais, os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira poderão alocar Ações
para distribuição pelos Global Coordinators e pelos Coordenadores da Oferta Internacional no
exterior no âmbito da Oferta Internacional, inclusive sob a forma de ADSs, representadas por ADRs,
nos termos do Contrato de Colocação Internacional e do Contrato de Intersindicalização.
Instituições Escrituradora, Custodiante e Depositária
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia (que incluem as ações subjacentes
aos ADRs) é a Itaú Corretora de Valores S.A. Por sua vez, a instituição financeira contratada para
prestação de serviços de depósito e emissão das ADSs é o Citibank N.A.
Negociação das Ações e das ADSs
Em 15 de abril de 2010, a Companhia celebrou o Contrato de Participação no Novo Mercado. As
ações ordinárias de emissão da Companhia estão listadas no segmento de listagem do Novo
Mercado sob o código FIBR3.
As ações ordinárias de emissão da Companhia são negociadas na NYSE, na forma de ADSs, sob o
código FBR. O Programa de Depositary Receipts da Companhia para negociação de suas ações
ordinárias na NYSE foi aprovado pela CVM em 13 de março de 2000 sob o registro
CVM/SRE/RDR/2000/008.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
A Companhia, os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira podem requerer
que a CVM autorize a modificar ou revogar a Oferta Global, caso ocorram alterações posteriores,
materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta Global existentes na data do pedido
de registro da distribuição, que resulte em um aumento relevante nos riscos assumidos pela
Companhia. Adicionalmente, a Companhia, os Coordenadores Globais e os Coordenadores da
Oferta Brasileira poderão modificar, a qualquer tempo, a Oferta Global, a fim de melhorar seus
termos e condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da
Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta Global seja aceito
pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta Global poderá ser adiado em até 90 dias.
A revogação da Oferta Global ou qualquer modificação na Oferta Global será imediatamente
divulgada por meio do Diário Oficial do Estado do São Paulo e do jornal Valor Econômico, veículos
também usados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início (“Anúncio de
Revogação”).
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As Instituições Participantes da Oferta Brasileira deverão se acautelar e se certificar, no momento
do recebimento das aceitações da Oferta Brasileira, de que o manifestante está ciente de que a
oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Nessa hipótese, os
investidores que já tiverem aderido à Oferta Brasileira deverão ser comunicados diretamente a
respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do recebimento
da comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, presumida a manutenção em
caso de silêncio, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Com a publicação do Anúncio de Revogação, a Oferta Brasileira e os atos de aceitação anteriores
ou posteriores ao Anúncio de Revogação tornar-se-ão ineficazes, devendo ser restituídos
integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de
três dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, conforme disposto no artigo 26 da
Instrução CVM 400.
Após a publicação do Anúncio de Retificação, as Instituições Participantes da Oferta Brasileira só
aceitarão ordens no Procedimento de Bookbuilding, Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e
Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo daqueles investidores que se declararem cientes dos
termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta Brasileira terão o
prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da comunicação direta acerca da modificação na
Oferta Global, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 27 da Instrução CVM 400, para
confirmarem o interesse em manter sua aceitação, sendo considerados cientes dos termos do
Anúncio de Retificação e da comunicação acerca da modificação na Oferta Global, caso não
revoguem expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding, seus Pedidos de Reserva
da Oferta Prioritária ou seus Pedidos de Reserva da Oferta de Varejo. Nesta hipótese, as
Instituições Participantes da Oferta Brasileira presumirão que os investidores pretendem manter a
declaração de aceitação.
Suspensão e Cancelamento
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do seu registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O
prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, prazo durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios
que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta Brasileira será informado aos investidores que já tenham
aceitado a Oferta Brasileira, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de
revogar a aceitação até o quinto dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação.
Todos os investidores que já tenham aceitado a Oferta Brasileira, na hipótese de seu cancelamento,
e os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme
previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações,
conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias
úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes.
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Inadequação da Oferta Brasileira
Não há inadequação específica da Oferta Brasileira a certo grupo ou categoria de investidor. A
Oferta será realizada por meio da Oferta Prioritária, da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional,
as quais possuem como públicos alvo Acionistas, Investidores Não Institucionais e Investidores
Institucionais, respectivamente. O investidor deve verificar qual das ofertas supracitadas é
adequada ao seu perfil, conforme descritas acima. No entanto, o investimento em renda variável,
como no caso das Ações, apresenta possibilidade de perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles
relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento.
Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam, na seção Sumário da Companhia, o item
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, a partir da página 23,
e a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Nossas Ações”, a partir da página 81,
respectivamente, deste Prospecto, bem como as seções “Fatores de Risco” e “Riscos de Mercado” nos
itens 4 e 5, respectivamente, do Formulário de Referência da Companhia, o qual se encontra
incorporado por referência a este Prospecto, antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Globais

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta Global, o Itaú BBA e as
demais sociedades de seu conglomerado econômico possuem os seguintes relacionamentos
comerciais com a Companhia:
•

Contrato de cessão de direitos creditórios denominado Participation, firmado entre a
Companhia e sociedade integrante do conglomerado econômico do Coordenador Líder, oriundo
de operação de Pré-Pagamento de Exportação (PPE), com vencimento em setembro de 2020,
no valor aproximado de US$250 milhões, incidindo uma remuneração contratada de Libor +
2,96% ao ano;

•

Contratos de antecipação de financiamento, firmado entre sociedades integrantes do
conglomerado econômico do Coordenador Líder com fornecedores da Companhia e/ou suas
sociedades controladas, sendo estas intervenientes anuentes na referida relação, com a
finalidade de garantir ao Coordenador Líder e/ou a sociedade integrante de seu conglomerado
econômico, o pagamento de duplicatas oriundas do fornecimento de diferentes produtos, em
valor total aproximado de R$467 mil a uma taxa média de juros de 0,87% ao mês, com
vencimento em março de 2012. Referidas operações apresentam uma alta rotatividade, ou
seja, os montantes envolvidos, bem como os prazos de vigência variam diariamente;

•

Fianças prestadas pelo Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico
à Companhia e/ou suas sociedade controladas em procedimentos judiciais relativas a
processos fiscais e/ou trabalhistas, em valor total aproximado de R$180,7 milhões, incidindo
a cobrança de comissão que varia entre 0,28% e 8% sobre referidos contratos, com prazos
de vencimento para outubro de 2012, fevereiro de 2013, agosto de 2016, outubro de 2020 e
dezembro de 2021;

•

Operações de piso e teto para as cotações de dólar, envolvendo compra de opções de venda
de dólar em valor total aproximado de R$115,7 milhões e venda de opções de compra de dólar
em valor total aproximado de R$124,7 milhões, com vencimentos compreendidos entre julho
de 2012 e dezembro de 2012;
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•

Operação de swap (Dólar x Real), no montante total aproximado de R$64,6 milhões, incidindo
uma variação cambial + 1,02% ao ano e variação ativa a taxa pré-fixada em Real no valor de
8,44% ao ano; e

•

Operações em termo de moeda, por meio da venda em Dólar contra Real, no montante total
aproximado de R$357,5 milhões, com vencimentos compreendidos entre março de 2012 e
dezembro de 2012.

A Companhia possui apólice de seguro contratada com sociedade integrante do conglomerado
econômico do Coordenador Líder, com a finalidade de cobrir eventuais danos ocorridos à seus
administradores e diretores, em função do cargo em que exercem, pelo pagamento de prêmio
anual no montante aproximado de R$1,5 milhão, com vigência até fevereiro de 2013.
Adicionalmente, a Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a
contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a
realização de operações comerciais usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das suas atividades.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações,
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações de total return swap). O
Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir Ações na Oferta
Global como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o
preço das Ações ou outros termos da Oferta Global, sem, contudo, gerar demanda artificial
durante a Oferta Global.
O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram nos últimos
12 meses de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia.
O Itaú BBA e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de
valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do Itaú BBA e/ou
sociedades integrantes do conglomerado econômico não atinge, e não atingiu nos últimos
12 meses, 5% do capital social da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Global, prevista em “Informações
Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto e pelos eventuais
ganhos decorrentes das atividades de estabilização das ações de emissão da Companhia, não há
qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia, ao Itaú BBA, cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta Global. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o BofA Merrill Lynch
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta Global aqui descrita, a
Companhia e empresas integrantes do seu conglomerado econômico mantém relacionamento
comercial com o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico, com
destaque para as seguintes operações:
(i)

o BofA Merrill Lynch celebrou, com a Companhia, operações de crédito, no formato de prépagamento de exportação no valor total de US$85,2 milhões, dos quais estão utilizados
US$39,4 milhões, sendo que o último vencimento das linhas tomadas ocorrerá em 2019;

(ii) o BofA Merrill Lynch participou como coordenador na distribuição no mercado externo de
títulos de dívida emitidos pela Companhia, em outubro de 2009 e abril de 2010. O valor total
de tais emissões foi de US$1,00 bilhão e de US$750 milhões, respectivamente, e o vencimento
de tais títulos de dívida se dará em 2020;
(iii) a Companhia contratou, durante o ano de 2011, junto o BofA Merrill Lynch, operações de
derivativos, através de NDF´s (non-deliverable forward) que, na data deste Prospecto, totaliza
um saldo nocional de R$69,4 milhões;
(iv) a Companhia e/ou empresas integrantes de seu conglomerado econômico efetua, junto ao
BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico, contratação de
operações de câmbio pronto, de Euro para dólar e de florin húngaro para dólar, que durante o
ano de 2011 representaram um valor total de US$86,7 milhões. As operações são liquidadas
em até 2 dias após o fechamento, sendo que na data deste Prospecto não existiam operações
em aberto. Referidas operações apresentam uma alta rotatividade, ou seja, os montantes
envolvidos variam diariamente; e
(v) a Companhia e/ou empresas integrantes de seu conglomerado econômico contrataram junto
ao BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico serviços de gestão de
caixa (cash management) internacional, notadamente, manutenção das contas correntes
internacionais, do recebimento de clientes e pagamento de colaboradores/fornecedores
internacionais. O saldo médio das contas internacionais no ano de 2011 foram de US$5,0
milhões e as tarifas relativas aos referidos serviços variam de US$1 até US$50.
Além disso, a Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar,
no futuro, o BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização
de operações comerciais e bancárias usuais, incluindo, dentre outras, assessoria em operações de
fusões e aquisições e no mercado de capitais, concessão de linhas de crédito, intermediação e
negociação de títulos e valores mobiliários, consultoria financeira e outras operações necessárias à
condução das atividades da Companhia.
O Merrill Lynch International e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem celebrar
operações de derivativos relacionadas com as Ações, agindo por conta e ordem de seus clientes.
Nesse sentido, o Merrill Lynch International e/ou sociedades de seu conglomerado econômico
podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que
poderá afetar a demanda, preço ou outras condições da Oferta.
O BofA Merrill Lynch e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram nos
últimos 12 meses de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia.

69

Sociedades integrantes do conglomerado econômico do BofA Merrill Lynch e fundos de
investimentos administrados e/ou geridos por sociedades de seu conglomerado realizaram
negociações de ações de emissão da Companhia e/ou possuem títulos e valores mobiliários de sua
emissão diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades,
sendo que tais negociações envolveram ações representativas de participações de minoritários que
não atingem, e não atingiram, nos últimos 12 meses, 5,0% de seu capital social.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Global, conforme prevista no item
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia, ao BofA Merrill Lynch, ou a sociedades do
seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BofA
Merrill Lynch como instituição intermediária da Oferta Global. Ainda, a Companhia declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o BofA Merrill Lynch ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.

Relacionamento entre a Companhia e o BB Investimentos
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da Oferta Global descrita neste
Prospecto, a Companhia mantém relacionamento comercial com o BB Investimentos e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico, incluindo operações financeiras dentre as
quais destacam-se, na data deste Prospecto, as seguintes operações:
•

Contratos de pré-pagamento de exportação no valor de US$53,3 milhões cujo saldo devedor,
na data deste Prospecto, é de US$53,3 milhões e são remunerados pela variação da Libor
acrescida de juros de 2,75% ao ano, com amortizações semestrais a partir de 29 de setembro
de 2017. Tais contratos foram celebrados entre 29 de setembro de 2010 e 18 de novembro de
2010 e possuem datas de vencimento em 28 de setembro de 2018.

•

Contratos de Vendor, no valor de R$230 milhões, cujo saldo devedor, na data deste Prospecto,
é de R$14,7 milhões e são remunerados pela taxa de juros prefixada que varia entre 0,85% a
0,90% ao mês. Estes contratos foram celebrados em 27 de julho de 2000 e possuem
vencimentos entre 16 de abril de 2012 e 16 de novembro de 2012.

•

Contratos de Finame, no valor de R$36,4 milhões, cujo saldo devedor, na data deste Prospecto,
é de R$13,2 milhões e são remunerados pela variação da TJLP acrescida de juros de 0,82% ao
ano, com amortizações mensais. Os contratos foram celebrados entre 19 de maio de 2008 e 6
de maio de 2008 e possuem vencimentos entre 15 de maio 2013 e 15 de junho de 2013. No
âmbito destes contratos, foi dado como garantia a alienação fiduciária dos bens financiados.

•

Contrato de FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), no valor de
R$73 milhões, cujo saldo devedor, na data deste Prospecto, é de R$64,6 milhões e é
remunerado pela taxa de juros prefixada de 10% ao ano, com amortizações mensais. O
contrato foi celebrado em 29 de dezembro de 2009 e possui vencimento em 1 de dezembro
2017. Foi dado como garantia hipoteca cedular de primeiro grau.

•

Aplicações em CDB (Certificado de Depósito Bancário) no valor de R$200 milhões, cujo saldo, na
data deste Prospecto, é de R$205 milhões e são remunerados a uma taxa de 101,7% do CDI
(Certificado de Depósito Interbancário). Estas aplicações foram celebradas entre 16 de novembro
de 2011 e 23 de dezembro de 2011 e possuem vencimentos entre maio e junho de 2012.
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A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, vir a contratar o
BB Investimentos e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação
de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Banco do Brasil S.A. e/ou suas afiliadas poderão (i) celebrar acordos, conforme as práticas usuais
do mercado financeiro, para assessorar a Companhia na realização de investimentos, na colocação
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da
Companhia e sociedades do seu grupo econômico; (ii) celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as
quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações de total return swap); e (iii) adquirir Ações como
forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço
das Ações sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
Exceto pelo informado acima, o Banco do Brasil S.A. e outras sociedades de seu conglomerado
econômico não participaram nos últimos 12 meses de ofertas públicas de valores mobiliários
emitidos pela Companhia.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Banco do Brasil S.A. e fundos de investimentos
administrados e/ou geridos por sociedades de seu grupo realizaram negociações de ações de
emissão da Companhia e/ou possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia
diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo
que tais negociações envolveram ações representativas de participações de minoritários que não
atingem, e não atingiram nos últimos 12 meses, 5,0% de seu capital social.
Exceto pela remuneração prevista em “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na
página 49 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga, pela Companhia, ao BB
Investimentos, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BB
Investimentos como instituição intermediária da Oferta Global. Ainda, a Companhia declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o BB Investimentos ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.

Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta Global descrita neste Prospecto,
a Companhia mantém relacionamento comercial com o BTG Pactual e/ou sociedades integrantes de
seu conglomerado econômico, incluindo operações financeiras dentre as quais destacam-se, na
data deste Prospecto, as seguintes operações:

Renda Fixa
O Banco BTG Pactual emitiu três certificados de depósito bancário para a Companhia no montante
de aproximadamente R$69 milhões, conforme detalhamento abaixo:
Papel
CDB-DI.....
CDB-DI.....
CDB-DI.....

Emissor

Emissão

Vencimento

Quantidade
Disponível

Valor da
Curva (R$)

%
CDI

Valor
Aplicado (R$)

BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.

26/01/2012
30/01/2012
08/02/2012

25/07/2012
20/01/2014
07/08/2012

21.590,00
30.000,00
17.000,00

21.853.385,75
30.334.725,62
17.144.522,47

104,5
102,5
104,5

21.590.000,00
30.000.000,00
17.000.000,00
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Crédito
Em 1º de julho de 2011, a Companhia celebrou contrato para prestação de fiança nº FI 093/11
(“Contrato de Fiança”), com prazo indeterminado, junto ao BTG Pactual no valor de
aproximadamente R$17,6 milhões, corrigido pela variação da taxa SELIC. A comissão prevista neste
contrato é de 0,95% ao ano, devida anualmente e antecipadamente, sendo que, após o terceiro
ano, o Banco BTG Pactual poderá aumentar referida comissão. Até a data deste Prospecto, a
comissão recebida foi de R$167.372,85.
Este Contrato de Fiança tem como objeto garantir o valor objeto da Medida Cautelar com pedido de
medida liminar a ser distribuída, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, perante o
juízo da vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, relativo ao crédito tributário oriundo do
Auto de Infração nº. 3.033.313-1.

Renda variável
I.

Mercado Local

O Banco BTG Pactual e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por meio de
fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações
regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária
do Banco BTG Pactual e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado econômico não atinge, e
não atingiu, nos últimos 12 meses, mais que 5,0% do capital social da Companhia.
Na data deste Prospecto, temos em nossos veículos proprietários (FIM CP LS INVESTIMENTO NO
EXTERIOR) as seguintes posições em ações de emissão da Companhia:
•

Posição short: -161.900; e

•

Financeiro short: -R$2.501.355,00.

II. Mercado internacional
Na data deste Prospecto, o BTG Pactual tem, por meio de seus veículos proprietários, as seguintes
posições em ADRs de emissão da Companhia:
Quantidade
Banco BTG Pactual .....................................................................................
Fundo BTG Pactual International Portfolio Fund, SPC – Class C Shares...........

348.123
49.200

Valor
(em USD)
3.087.851,01
436.404,00

Adicionalmente, na data deste Prospecto, o BTG Pactual possui posições proprietárias em Eurobond
de emissão da Companhia, conforme tabela abaixo:
Eurobond
Psim 19 .......................................................
Psim 20 .......................................................
Psim 21 .......................................................

Posição mesa proprietária

Financeiro (em USD)

R$150.000,00
R$245.000,00
R$203.000,00

168.289,58
269.397,92
208.343,47

A Companhia poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
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O BTG Pactual Banking Limited e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap).
O BTG Pactual Banking Limited e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
Ações como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e os preços das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
O Banco BTG Pactual e outras sociedades de seu conglomerado econômico não participaram nos
últimos 12 meses de ofertas públicas de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Brasileira, prevista em “Informações
Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ao Banco BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Banco
BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta Global. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Banco BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.

Relacionamento entre a Companhia e o Deutsche Bank
Além do relacionamento decorrente da presente Oferta Global, na data deste Prospecto, a Companhia
mantém atualmente relacionamento comercial com o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão e demais
sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro, conforme descrito abaixo:
(i)

4 (quatro) operações de NDF (Non Deliverable Forward) de dólar celebradas com a Companhia
no valor total de R$58,775 milhões e serão remuneradas pela variação da taxa de câmbio da
data do contrato e a taxa PTAX no vencimento da operação. Tais operações foram celebradas
entre as datas de 15 de agosto de 2011 e 06 de março de 2012 e possuem vencimento entre
20 de Julho de 2012 e 9 de janeiro de 2013.

(ii) o Deutsche Bank celebrou, com a Companhia, operações de crédito, no formato de prépagamento de exportação no valor total de US$45.454.545,46. Não houve até a presente data
qualquer desembolso sob referido contrato A última data de vencimento ocorrerá em 2019
para eventuais créditos desembolsados sob referido contrato.
(iii) 1 (uma) operação de ECA (Agência de Crédito a Exportação) no valor de US$46.000.000,00,
sendo 90% do risco da operação da Finnvera Plc e 10% de risco do Grupo Fibria, com taxa de
Libor +1,875% ao ano e vencimento em 15 de fevereiro de 2018. Tendo em vista a primeira
amortização do principal em 12 de fevereiro de 2012, o risco atual do Deutsche Bank nessa
operação é de US$42.461.538,46, permanecendo o risco da operação em 90% para Finnvera
Plc e 10% para o Grupo Fibria.
(iv) 1 (uma) operação de linha de crédito rotativo no valor de US$27.200.000,00 com a Companhia
na qualidade de tomadora, com taxa de Libor + 1,4% ao ano e até + 1,7% ao ano, conforme
o rating da Companhia, com taxa de commitment fee de 35 bps e comissão de estruturação de
75 bps, com vencimento em 11 de maio de 2015.
(v) O Deutsche Bank recebeu remuneração a título de assessoria em processo de emissão de
dívida realizada pela Companhia nos Estados Unidos da América, contabilizada no valor de
aproximadamente US$580.000,00, em 31 de maio de 2011.
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(vi) O Deutsche Bank realiza transações bancárias usuais com empresas controladas e/ou
coligadas da Companhia incluindo negociações, confirmações e aviso de carta de crédito de
exportação, ordens de pagamento a receber amparadas por carta de crédito, descontos de
saques de exportação, câmbio, NDF (Non Deliverable Forward), opções flexíveis de dólar,
operações de cobrança e carta de crédito, empréstimos, incluindo operação de pré-pagamento
de exportação e linha de crédito rotativo, descontos de saque de exportação, financiamento à
exportação e garantias, ordens de pagamento a receber lastreadas em cartas de crédito.
Ademais, a Companhia e o Deutsche Bank, nos últimos 12 (doze) meses, realizaram outras
operações de NDF (Non Deliverable Forward), câmbio à vista, opções flexíveis de dólar, operações
de cobrança e carta de crédito, empréstimos, desconto de saque de exportação, financiamento à
exportação e garantias, ordens de pagamento a receber lastreadas em cartas de crédito, além de
compra e venda de ações na BM&FBOVESPA para posição proprietária, discricionária, ou de seus
clientes, em preços e condições compatíveis com os de mercado.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
o Deutsche Bank e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
comerciais usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Deutsche Bank e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos, tendo as ações de emissão da Companhia como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra
o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O Deutsche
Bank e/ou suas afiliadas poderão adquirir ações de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros
termos da Oferta Global, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
Sociedades integrantes do conglomerado econômico do Deutsche Bank possuem ou eventualmente
possuirão títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou em fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares
em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária das
sociedades integrantes do conglomerado econômico do Deutsche Bank não atinge, e não atingiu
nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Global, prevista em “Informações
Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga, pela Companhia, ao Deutsche Bank, cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Deutsche
Bank como instituição intermediária da Oferta Global. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Deutsche Bank ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.

Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta Global descrita neste Prospecto,
a Companhia mantém relacionamento comercial com o Santander e/ou sociedades integrantes de
seu conglomerado econômico em diversos produtos e serviços, incluindo:
•

60 (sessenta) operações de CPR (Cédula de Produtor Rural) com garantia da Companhia que
totalizam, na data deste Prospecto, R$17.595.456,00. Tais CPRs possuem data de emissão que
variam entre 6 de dezembro de 2005 a 4 de fevereiro de 2009 e data de vencimento que
variam entre 6 de dezembro de 2012 a 1º de fevereiro de 2016. A taxa média de juros
praticada foi de 6,75% ao ano.
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•

5 (cinco) contratos de fiança junto a processos fiscais contra a Companhia ou Fibria-MS
Celulose Sul Matogrossense Ltda., com garantia da Companhia, totalizando, na data deste
Prospecto, um saldo atualizado de R$21.202.469,26. Tais contratos foram celebrados entre 30
de abril de 1992 e 18 de abril de 2008 e possuem prazo indeterminado. Sobre tais fianças, é
cobrada comissão média de 0,69% ao ano.

Clientes

Beneficiário

Tipo

Fibria Celulose S/A ........ 10ª vara de execuções fiscais
Fibria Celulose S/A ........ 1ª vara de execuções fiscais
de Curitiba
Fibria Celulose S/A ........
Juízo da 14ª vara federal
seção Jud. de SP
Fibria-MS Celulose Sul
Matogrossense Ltda .....
Superintendência de adm.
tributária
Fibria Celulose S/A ........ IAPAS inst. adm. financeira
Prev. Soc.

Início

Vencto

Vlr. Original

Indeterminado 18/01/2010 07/04/2012

10.696.818,09

Indeterminado 04/01/2010 24/03/2012

3.912.527,10

Indeterminado 11/01/2010 31/03/2012

2.316.817,44

Indeterminado 25/05/2009 25/05/2012

45.000,00

Indeterminado 01/02/2010 01/05/2012

133.261,39

•

5 (cinco) operações de derivativos (termo de moedas de compra de BRL e venda de USD) com
objetivo de hedge junto a Companhia, totalizando, na data deste Prospecto, um volume
nominal de USD$50 milhões. Tais operações foram celebradas entre 30 de janeiro de 2012 e 6
de março de 2012 e possuem vencimento entre 7 de dezembro de 2012 e 27 de fevereiro de
2013.

•

6 (seis) operações de derivativos (swap TJLP x USD) com objetivo de hedge junto a
Companhia, conforme detalhes abaixo.
Início

Vencto

Moeda

Nominal

15/02/2001
16/02/2011
15/03/2011
15/06/2011
06/07/2011
14/07/2011

16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
16/06/2017
15/12/2017
15/06/2015

BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL

49.728.689,62
74.926.665,18
69.151.071,75
70.256.571,85
63.597.427,51
87.253.524,02

Companhia Recebe
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP
TJLP

+
+
+
+
+
+

1,73%a.a.
1,73%a.a.
1,73%a.a.
1,73%a.a.
1,73%a.a.
1,73%a.a.

Companhia Paga
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.

cambial
cambial
cambial
cambial
cambial
cambial

+
+
+
+
+
+

0,88%a.a.
1,41%a.a.
2,47%a.a.
2,40%a.a.
3,05%a.a.
3,38%a.a.

•

Conta garantida com finalidade de capital de giro junto a Fibria-MS Celulose Sul Matogrossense
Ltda., com garantia da Companhia, no valor de R$10.000.000,00 com início em 10 de
novembro de 2011 e vencimento em 10 de maio de 2012. Sobre o valor utilizado é cobrada
taxa de juros de 106,5% do CDI.

•

Conta garantida com finalidade de capital de giro junto a Companhia no valor de
R$20.000.000,00, com início em 10 de novembro de 2011 e vencimento em 10 de maio de
2012 Sobre o valor utilizado é cobrada taxa de juros de 106,5% do CDI.

•

Pré-pagamento de exportação junto a Companhia no valor de US$435.000.000,00, com início
em 30 de março de 2010 e vencimento em 06 de abril de 2017. Sobre o saldo devedor é
cobrada taxa de juros de Libor + 1,95% a.a. (inicialmente Libor + 1,6% a.a.). No início da
operação foi cobrada taxa de estruturação de 1% sobre o valor total.

•

Participação em operação revolver com objetivo de assegurar capital de giro e financiar
exportações com o volume de US$45.453.545,45, com início em 17 de maio de 2011 e
vencimento em 11 de maio de 2015. Sobre saldo utilizado é cobrada taxa de Libor + 1,7% a.a.
(inicialmente Libor + 1,55% a.a.). Sobre o saldo não utilizado é cobrada comissão de 0,59%
a.a. No início da operação foi cobrada taxa de estruturação de 0,75% sobre o valor total.
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•

Pré-pagamento de exportação com volume de US$27.272.727,27, com inicio em 17 de maio de
2011 e vencimento em 13 de maio de 2019. Sobre o saldo devedor é cobrada taxa de juros de
Libor + 2,0% a.a (inicialmente Libor + 1,8% a.a.). No início da operação foi cobrada taxa de
estruturação de 0,75% sobre o valor total.

•

Pré-pagamento de exportação com volume de US$12,500,000 (inicialmente US$50,000,000)
com início em 27 de setembro de 2010 e vencimento em setembro de 2019. Sobre o saldo
devedor é cobrada taxa de juros de Libor + 2,75% a.a (inicialmente Libor + 1,8% a.a.). No
início da operação foi cobrada taxa de estruturação de 0,75% sobre o valor total.

•

Serviços de exclusividade na folha de pagamentos aos funcionários, manutenção de PAB´s (Posto
de Atendimento Bancário) e PAE´s (Posto de Atendimento Eletrônico) nas unidades da Companhia
conforme contrato assinado em 15 de maio de 2011 e vencimento em 15 de maio de 2016.

•

Serviços de cobrança contratados desde abril de 2005 com uma movimentação média de R$7
milhões por mês.

•

Serviços de pagamentos a fornecedores contratados desde março de 2003 com uma
movimentação média de R$180 milhões por mês.

•

Serviço de administração e gestão de fundo exclusivo do Santander FI Pulp Renda Fixa (CNPJ
01.625.682/0001-90) contratado em 09 de novembro de 2010 com taxa de administração
variável de acordo com o patrimônio do fundo (atualmente em 0,05% a.a.).

•

15 (quinze) operações de aplicações e investimentos de curto prazo e liquidez diária em
certificados de depósitos bancários e operações compromissadas (debêntures) com datas de
inicio a partir de 2 setembro de 2011 e vencimentos até 26 de fevereiro de 2014. As operações
são aplicadas a taxas que variam entre 102% e 103% do CDI.

A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, vir a contratar
o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários,
prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Santander Investment Securities Inc. e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão
celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo
de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O
Santander Investment Securities Inc. e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
Ações como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a
demanda e os preços das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta Global.
O Santander e outras sociedades de seu conglomerado econômico não participaram nos últimos 12
meses de ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia, em operações de
financiamento e em reestruturações societárias do grupo econômico da Companhia.
Sociedades integrantes do grupo econômico do Santander e fundos de investimentos administrados
e/ou geridos por sociedades de seu grupo realizaram negociações de ações de emissão da
Companhia e/ou possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou
em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, em todos
os casos, (i) tais negociações envolveram ações representativas de participações minoritários que
não atingem, e não atingiram nos últimos 12 meses, 5,0% do nosso capital social, e (ii) consistiram
operações regulares em bolsa de valores cursadas a preço das cotações nas datas das operações
correspondentes.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Brasileira, prevista em
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação.
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta Global. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento entre a Companhia e o
Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Informações Adicionais
Os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira recomendam aos
investidores que, antes de tomar qualquer decisão de investimento relativa à Oferta
Brasileira, leiam, na seção Sumário da Companhia, o item “Fatores de Risco Relativos à
Companhia”, a partir da página 23, e a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às
Nossas Ações”, a partir da página 81 deste Prospecto, bem como as seções “Fatores de
Risco” e “Riscos de Mercado” nos itens 4 e 5, respectivamente, do Formulário de
Referência da Companhia. A leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência da
Companhia possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta Global,
dos fatores de risco e dos demais riscos a ela inerentes.
A Companhia, os Coordenadores Globais e os Coordenadores da Oferta Brasileira alertam os investidores
que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações
constantes do Prospecto Preliminar, deste Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência o qual se
encontra incorporado por referência ao Prospecto Preliminar e ao Prospecto Definitivo.
O registro da Oferta Brasileira pelo Procedimento Simplificado foi requerido junto à ANBIMA em 08
de março de 2012, estando a Oferta Brasileira sujeita à análise prévia pela ANBIMA e à prévia
aprovação e registro da CVM.
Maiores informações sobre a Oferta Brasileira poderão ser obtidas junto aos Coordenadores Globais
e aos Coordenadores da Oferta Brasileira, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
Este Prospecto está disponível, a partir desta data, nos endereços e/ou websites indicados abaixo:
Companhia
Fibria Celulose S.A.
Alameda Santos 1.357,6º andar
01419-908, São Paulo, SP
At.: Sr. Guilherme Perboyre Cavalcanti
Tel.: (11) 2138-4565
Fax: (11) 2138-4066
www.fibria.com.br/ri (neste website clicar em “Serviços aos Investidores”, clicar em “Central de
Downloads” e depois acessar “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública”).

77

Coordenadores Globais
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 4º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Fontes Iunes
Tel.: (11) 3708-8000
Fax: (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/
“Oferta Pública Follow-on da Fibria - Prospecto Definitivo”).

(neste

website

acessar

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 18º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Torres
Tel.: (11) 2188-4000
Fax: (11) 2188-4009
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, acessar “Fibria Celulose S.A.”).
Coordenadores da Oferta Brasileira
BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 36º andar
20031-923, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Marcelo de Souza Sobreira
Tel.: (21) 3808-3625
Fax: (21) 2262-3862
www.bb.com.br/ofertapublica (neste website acessar “Ofertas em andamento”, após “Fibria” e, a
seguir, clicar em “Leia o Prospecto”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 9º andar,
04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.aspx/BancoDeInvestimento (neste website,
acessar “Mercado de Capitais” no menu à esquerda, clicar em “2012” no menu à direita e a seguir
em “Prospecto Definitivo” logo abaixo de “Distribuição Pública Fibria Celulose S.A.”).
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 14º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Jung
Tel.: (11) 2113-5520
Fax: (11) 2113-5120
http://www.db.com/brazil/pt/content/769.html (neste website acessar no item “Fibria Celulose S.A.”
o link “Prospecto Definitivo – PDF”).
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Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, Bloco A
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Glenn Mallett
Tel.: (11) 3012-7162
Fax: (11) 3553-7099
http://www.santandercorretora.com.br (neste website, no lado direito da página, abaixo do
item “Ofertas Públicas”, clicar no logo da “Fibria Celulose S.A.” e, a seguir, clicar em “Prospecto
Definitivo”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser obtidas na página da rede
mundial de computadores da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br - neste website acessar, na
página inicial, “Empresas Listadas” e digitar “Fibria” no campo disponível. Em seguida acessar
“Fibria Celulose S.A.”, “Informações Relevantes” e, posteriormente, “Prospecto de Distribuição
Pública” e clicar no link referente ao Prospecto Definitivo disponível).
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar
20050-006, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: (21) 3233-8686
ou
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares
01333-010, São Paulo, SP
Tel.: (11) 2146-2006
www.cvm.gov.br (neste website acessar, na página inicial, “ITR, DFP, IAN, IPE e outras
informações” e digitar “Fibria” no campo disponível. Em seguida, acessar “Fibria Celulose S.A.”,
“Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao Prospecto Definitivo disponível).
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
www.bmfbovespa.com.br (neste website acessar, na página inicial, “Empresas Listadas” e digitar
“Fibria” no campo disponível. Em seguida acessar “Fibria Celulose S.A.”, “Informações Relevantes” e,
posteriormente, “Prospecto de Distribuição Pública” e clicar no link referente ao Prospecto Definitivo
disponível).
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA
http://cop.anbid.com.br (neste website, acessar “Acompanhar Análise de Oferta”, clicar em “Fibria
Celulose S.A.”, em seguida clicar no link referente ao “Prospecto Definitivo” disponibilizado).
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 49 deste Prospecto, não
há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia aos Coordenadores ou sociedades dos
seus respectivos conglomerados econômicos, cujo cálculo esteja relacionado à Oferta. Para mais
informações sobre outras operações envolvendo a Companhia e os Coordenadores, veja seção
“Informações Relativas à Oferta – Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores”, na
página 67 deste Prospecto.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS NOSSAS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Ao considerar a possibilidade de investimento
nas Ações, potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os constantes da seção “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia”, no Formulário de Referência
(sobretudo os fatores de risco descritos nos itens 4 e 5), nas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas, incorporadas a este Prospecto por referência. Caso qualquer destes
riscos venha a ocorrer, nossa participação de mercado, nossa reputação, nossos negócios, nossa
situação financeira, o resultado de nossas operações, nossas margens e nosso fluxo de caixa
poderão ser adversamente afetados e, ato contínuo, o preço de mercado das nossas Ações poderá
diminuir e os investidores poderão perder todo ou parte do seu investimento em nossas Ações. Os
riscos descritos abaixo são apenas aqueles relacionados à Oferta ou às nossas Ações, que
atualmente acreditamos que poderão nos afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas por nós, ou que atualmente consideramos irrelevantes, também podem
prejudicar nossas atividades de maneira significativa.
A relativa volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações
pelo preço e na ocasião desejados
O investimento nas Ações implica inerentemente em riscos, uma vez que se trata de um
investimento em renda variável. Logo, ao investir nas Ações, o investidor se sujeitará à volatilidade
dos mercados de capitais.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com maior frequência, maior risco em comparação a outros mercados internacionais mais
estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Esses
investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre outros:
•

•

mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político e que podem afetar a
capacidade de investidores de receber pagamento, total ou parcial, em relação a seus
investimentos; e
restrições a investimento estrangeiro e a repatriação do capital investido.

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado, podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários
internacionais, incluindo o dos Estados Unidos da América e os Europeus. A BM&FBOVESPA
apresentou, em fevereiro de 2012, uma capitalização de mercado de aproximadamente US$1,5
trilhão, e um volume médio diário de negociação de US$4,8 bilhões no mês de fevereiro de 2012.
Em comparação, a capitalização de mercado da NYSE em janeiro de 2012 era de,
aproximadamente, US$12,6 trilhões. Existe uma concentração significativa no mercado de capitais
brasileiro. As dez maiores companhias, em termos de capitalização de mercado representavam,
aproximadamente, 45,86% do volume de negociação de todas as companhias listadas na
BM&FBOVESPA em fevereiro de 2012. Não podemos assegurar que, após a conclusão da Oferta,
haverá um mercado líquido para nossas Ações, o que poderá limitar a capacidade do adquirente de
nossas Ações de vendê-las pelo preço e na ocasião desejados.
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Nossos acionistas poderão não receber dividendos ou juros sobre capital próprio.
De acordo com o disposto em nosso Estatuto Social, é obrigatório o pagamento aos nossos
acionistas de, no mínimo, 25% de nosso lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da
Lei das Sociedades por Ações, a título de dividendo obrigatório ou juros sobre o capital próprio. O
lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou retido nos termos
previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para o pagamento de
dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite
que uma companhia aberta, como nós, suspenda a distribuição obrigatória de dividendos em
determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à assembleia geral
ordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da Companhia. Caso
qualquer destes eventos ocorra, os proprietários de nossas Ações podem não receber dividendos
ou juros sobre o capital próprio.

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação ou a redução de liquidez das Ações.
O Preço por Ação será definido com base no Procedimento de Bookbuilding, no qual poderá ser
aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas até o limite
máximo de 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar o Lote
Suplementar), desde que não haja excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar o Lote Suplementar). A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das Ações no
mercado secundário.

O investimento de nossos acionistas poderá sofrer diluição no futuro e o preço das
ações poderá ser afetado.
Podemos vir a necessitar de recursos adicionais no futuro, seja no mercado financeiro ou no de
capitais, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições que sejam
desfavoráveis e desvantajosas para a Companhia. É possível, inclusive, que tais recursos possam
ser captados por meio de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis
em ações ou permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de
ações ou valores mobiliários conversíveis poderá ser feita com exclusão do direito de preferência
dos nossos acionistas, conforme artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações, inclusive dos
investidores em nossas Ações e poderá resultar na alteração do preço das ações e na diluição da
participação dos investidores no nosso capital social.
Adicionalmente, nossos Acionistas poderão sofrer diluição em sua participação no nosso capital
social caso não participem da Oferta Global ou caso subscrevam Ações da Oferta Prioritária em
valor inferior ao Limite de Subscrição Proporcional. Para mais informações sobre a diluição gerada
pela realização da Oferta Global, veja a seção “Diluição”, na página 101 deste Prospecto.

Vendas substanciais das ações de nossa emissão, ou a percepção de vendas
substanciais de ações de nossa emissão depois da Oferta poderão causar uma redução
no preço das ações de nossa emissão.
O diretores e conselheiros da Companhia e a VID celebraram um acordo de restrição à venda de
ações de emissão da Companhia (Lock-up), nos termos do Contrato de Colocação Internacional, o
qual vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar data de assinatura do Contrato de Colocação
e do Contrato de Colocação Internacional, salvo mediante consentimento prévio dos
Coordenadores, por escrito, ressalvadas determinadas exceções.

82

Após tais restrições terem se extinguido, tais ações estarão disponíveis para venda no mercado. O
preço de mercado das nossas Ações poderá cair significativamente caso haja emissão ou venda de
quantidade substancial das nossas Ações por nós, VID, BNDES, os membros do nosso conselho de
administração e/ou nossos diretores, ou caso o mercado tenha a percepção de que nós, VID,
BNDES, os membros do nosso conselho de administração e/ou nossos diretores pretendemos emitilas ou vendê-las, conforme o caso.

Estamos realizando uma Oferta de Ações no Brasil, e uma Oferta de ADR no exterior, o
que poderá nos deixar expostos a riscos de litígio relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos de litígio relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma
oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta de Ações compreende, simultaneamente, a oferta realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, por meio de uma distribuição pública primária registrada na CVM e uma
distribuição de ações ordinárias no exterior, sob a forma de ADRs, registrada junto à Securities and

Exchange Comission.

A oferta de ADRs no exterior nos expõem às normas relacionadas à proteção de investidores
estrangeiros por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering
Memorandum e no Final Offering Memorandum, inclusive relativos aos riscos de potenciais
procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas questões.
Adicionalmente, somos parte do Contrato de Colocação Internacional, que regula os esforços de
colocação de ADRs no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta uma cláusula de
indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que nós os indenizemos caso
venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes no
Preliminary Offering Memorandum ou no Final Offering Memorandum. Caso venham a sofrer perdas
no exterior com relação a essas questões, os Agentes de Colocação Internacional poderão ter
direito de regresso contra nós por conta dessa cláusula de indenização. O Contrato de Colocação
Internacional possui, ainda, declarações específicas com relação à observância de isenções de
registro das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar
ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós
no exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Nossa eventual condenação em um processo no exterior com
relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum ou no
Final Offering Memorandum, se envolver valores elevados, poderá causar um efeito material
adverso nas nossas atividades, situação financeira e resultados operacionais.

Nossos executivos poderão conduzir nossas atividades com maior foco na geração de
resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos nossos
demais acionistas que tenham uma visão de investimento de longo prazo.
Uma parcela da remuneração dos nossos Diretores é variável. O fato de uma parcela e da
remuneração de nossos executivos estar intimamente ligada ao desempenho e à geração de
resultados da Companhia pode levar a nossa administração a dirigir nossos negócios e atividades
com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os
interesses dos nossos demais acionistas que tenham uma visão de investimento de longo prazo em
relação às nossas Ações.
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APRESENTAÇÃO DOS COORDENADORES GLOBAIS E DOS
COORDENADORES DA OFERTA BRASILEIRA
Banco Itaú BBA S.A.
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. Com trajetória marcada por
associações bem-sucedidas e visão para oferecer os melhores produtos e serviços para empresas, o
Itaú BBA é resultado da fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2011, o Itaú BBA apresentou
os seguintes resultados: ativos de R$191,6 bilhões, patrimônio líquido de R$10,4 bilhões e lucro
líquido de R$2,6 bilhões.
A história do Itaú BBA começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo, por
Fernão Bracher e Antonio Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do
banco estava voltada para operações financeiras bancárias, com características de atacado, e
destaque para underwriting, hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender demanda de clientes
na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base sólida de capital e
liquidez do Itaú e a especialização e destacada atuação do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e rapidamente consolidou
como um importante player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local. A partir
de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área

corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo, tendo

como desafio ser o melhor banco de atacado, investimento e tesouraria da América Latina.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e
investidores na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável,
renda fixa e fusões e aquisições.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (“DRs”), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais e possui reconhecida e premiada estrutura independente de pesquisa, tendo
recebido o prêmio de casa de research Brasil pela Institutional Investor em 2010 e 2011.
Em 2011, o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de ofertas públicas iniciais e
subsequentes que totalizaram R$15,5 bilhões. No ranking da ANBIMA, o banco fechou o ano de
2011 em primeiro lugar em número de ofertas com participação no mercado de 82,6%. No
segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC) e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). Em 2011, o Itaú BBA participou de operações
de debêntures, notas promissórias de securitização que totalizaram R$15,8 bilhões. De acordo com
o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking 2011 de distribuição
de operações em renda fixa e securitização. A participação de mercado somou 28,9%.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções eficientes para assessoria, coordenação, execução e negociação de
aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. A área detém acesso amplo e
privilegiado a investidores estratégicos e financeiros para assessorar clientes na viabilização de
movimentos societários.
De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Thomson Finance, com base no número de
operações realizadas em 2011, o Itaú BBA ficou em segundo lugar, com 38 transações.
Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido amplamente reconhecido como um dos melhores bancos de
investimento do Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney. Nos
últimos três anos, foi considerado o melhor Banco de Investimento no Brasil, pela revista Global
Finance, publicação americana especializada em análises sobre empresas e instituições financeiras
dos cinco continentes.
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. está presente no Brasil desde 1953, contando
com uma estrutura de aproximadamente 400 funcionários, com foco na intermediação e
negociação de títulos de renda fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços
de banco de investimentos, incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
reestruturações e no mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que acreditamos ser um
dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na negociação e
intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de investimentos
e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação de serviços de
gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física,
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 59 milhões de clientes a partir de
suas mais de 6.100 agências, mais de 18.000 ATMs e um sistema online que atende mais de 25
milhões de usuários ativos.
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O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do BofA
Merrill Lynch, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York
Stock Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
BB-Banco de Investimento S.A.
Com mais de 200 anos de história, o Banco do Brasil é um banco múltiplo com sede em Brasília,
Distrito Federal, tem presença significativa em todos os estados brasileiros, além de desenvolver
atividades em importantes centros financeiros mundiais.
Seu foco é realizar negócios orientados à geração de resultados sustentáveis e desempenho
compatível com suas lideranças de mercado. Como agente de políticas públicas, o Banco do Brasil
apoia o agronegócio, as micro e pequenas empresas e o comércio exterior brasileiros, tanto por
meio da execução de programas federais como pelo desenvolvimento de soluções que buscam
simplificar as operações e serviços que atendem esses segmentos da economia.
Durante o ano de 2011, o Banco do Brasil registrou mais de 36,1 milhões de contas correntes
atendidos por uma rede de 55 mil pontos de atendimento incluindo a rede compartilhada e 43,6 mil
terminais de autoatendimento (TAA) próprios, com envolvimento de mais de 113,8 mil funcionários.
Para oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo, o Banco do Brasil segmenta seus
clientes em três grandes mercados: Varejo, Atacado e Setor Público.
Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas
brasileiras, o Banco do Brasil criou o BB Investimentos, subsidiária integral para executar
atividades de banco de investimento.
O BB Investimentos mantém posição de destaque entre os principais intermediários em ofertas
públicas de ações. Em 2010 atuou como coordenador líder do follow on do Banco do Brasil, como
coordenador do IPO da Julio Simões Logística, do IPO de Droga Raia, dos Follow ons da JBS S.A e
Petrobras S.A., além de ter sido coordenador contratado nas operações da Aliansce, Multiplus,
Hypermarcas e Mills. No acumulado de 2010 do ranking ANBIMA de Distribuição de Renda Variável,
ocupou a primeira posição com 60,5% de participação. Em 2011, o BB Investimentos atuou como
coordenador do IPO do Magazine Luiza, da emissão de Debêntures Obrigatoriamente Conversíveis
em Ações do Minerva S.A. e como coordenador contratado das ofertas públicas de Tecnisa,
Autometal, QGEP Participações e Qualicorp.
Em 2011 o BB Investimentos liderou 13 emissões de notas promissórias, no valor de R$4.135
milhões e 19 emissões de debêntures, no valor de R$7.017 milhões. Também participou de 5
emissões de notas promissórias, no valor de R$1.110 milhões e de 20 emissões de debêntures, no
valor de R$3.517 milhões. No acumulado de 2011, o BB-BI ficou em segundo lugar no ranking
ANBIMA de Originação, por valor, de Renda Fixa Consolidado com o valor de R$16.990 milhões
originados e 19,7% de participação de mercado.
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Em 2012 o BB-BI liderou a primeira emissão de Notas Promissórias da Linha Amarela S.A., no valor
de R$180 milhões, a terceira emissão de Notas Promissórias da Via Rondon Concessionária de
Rodovia S.A., no valor de R$275 milhões, a sexta emissão de Debêntures da Lojas Americanas S.A.,
no valor de R$500 milhões, a sexta emissão de Debêntures da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais, no valor de R$400 milhões e a primeira emissão de Debêntures da WTorre Arenas
Empreendimentos Imobiliários, no valor de R$60 milhões. Participou da quarta emissão de
Debêntures da Votorantim Cimentos S.A., no valor de R$1.000 milhão e da primeira emissão de
Debêntures da AGV Logística S.A. no valor de R$120 milhões.
Em 2011 o BB Investimentos liderou duas emissões de cotas de FIDC, no valor total de R$584,5
milhões, uma emissão de Fundo de Investimento Imobiliário no valor total de R$159 milhões
e em duas operações de distribuição de Certificados de Recebíveis Imobiliários, no valor total de
R$272,6 milhões. Atuou também como Coordenador em mais duas operações de distribuição de
Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$152,4 milhões e em outras três emissões de
cotas de FIDC no valor de R$408 milhões, totalizando R$1,576 bilhões, dentre elas os FIDC Cobra
e o FIDC CEDAE, o Fundo de Investimento Imobiliário BB Renda Corporativa e o CRI da MRV
Engenharia.
O BB Investimentos conta ainda com uma equipe dedicada para assessoria e estruturação de
operações de fusões e aquisições e reestruturações societárias. No mercado de fusões e aquisições,
o BB Investimentos participou em 2011, de 2 operações que somaram R$349 milhões.
No mercado de capitais internacional, em 2011, o BB, por meio de suas corretoras externas BB
Securities Ltd (Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), atuou em 16 das 60
operações de captação externa realizadas por empresas, bancos e governo brasileiro, das quais 12
na condição de lead-manager e 4 como co-manager. Do total de aproximadamente US$36,96
bilhões emitidos em 2011, o BB participou em cerca de US$12,64 bilhões. Adicionalmente, o BB
atuou em 3 operações de emissores estrangeiros, sendo 1 como lead-manager e 2 co-manager,
que totalizaram US$2,65 bilhões e EUR750 milhões.
Em 2012, das 23 emissões externas realizadas por empresas, bancos e governo brasileiro, o BB
atuou em 13 operações, sendo 12 como lead-manager e 1 como co-manager. No período, do total
de cerca de US$18,725 bilhões emitidos, o BB participou em aproximadamente US$13,375 bilhões.
Além disso, o BB atuou como co-manager em 2 operações de emissor estrangeiro, sendo 1
eurobond e 1 estrutura de ABS (Asset Backed Securities), que totalizaram US$2,27 bilhões.
Banco BTG Pactual S.A.
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaramse para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo
BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management,
asset management e sales and trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife.
Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong. Na área de wealth management,
o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset
management a planejamento de corporate finance. Na área de investment banking, o BTG Pactual
presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo empresas, governos, hedge
funds, empresas de private equity, bancos, corretoras e gestores de ativos.
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O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2011 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 100 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em 2010 em número de
ofertas e 2º em volume de ofertas, ambos de acordo com a ANBIMA. Em 2009 atuou como
assessor financeiro exclusivo da Perdigão na sua fusão com a Sadia, criando uma das maiores
empresas globais da indústria alimentícia, e depois como coordenador líder do Follow-on
subsequente à fusão, recebeu o prêmio de Follow-on do Ano na América Latina pela
LatinFinance. O BTG Pactual também recebeu o prêmio de IPO do Ano em 2009 na América
Latina por sua atuação na oferta de Visanet.
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010 e 2011 como o ‘‘Brazil’s
Equity House of the Year’’. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes ‘‘World’s Best Equity
House’’ (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de ‘‘Equity House of the Year’’ (IFR, 2007). Sua
atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam seis vezes o título de ‘‘Best
Equity House Latin America’’ (Euromoney de 2002 a 2005 e 2007 a 2008). Como principal suporte a
seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research,
buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores.
Seus investimentos na área renderam o título de ‘‘#1 Equity Research Team Latin America’’ de
2003 a 2007 (Institutional Investor). No entanto, sua expertise é demonstrada pela forte atuação
no Brasil, onde o BTG Pactual foi reconhecido pela sua atuação nos últimos oito anos, como
primeiro colocado no ranking da Institutional Investor, de 2003 a 2009, e segundo colocado em
2010 e 2011, segundo o ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de Follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição
foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua
atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: Follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e os IPOs de QGEP, IMC, T4F, Magazine
Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder
e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada
apenas por bancos brasileiros, mostrando assim sua forte capacidade de distribuição internacional.
O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda
fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Os
especialistas em produtos, setores e países oferecem consultoria e execução de fusões e aquisições
de primeira linha. Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas
para clientes institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição.
Como assessor financeiro em fusões e aquisições, o BTG Pactual também apresentou forte atuação
tanto em 2010 como em 2011, ficando em primeiro lugar no ranking de fusões e aquisições nos
dois anos, de acordo com a Thomson Reuters, conforme informações em 31 de dezembro de 2010
e 31 de dezembro de 2011. O BTG Pactual assessorou seus clientes em importantes transações de
fusões e aquisições em 2010, como, por exemplo, fusão da TAM com a LAN, joint-venture entre
Cosan e Shell, consolidação da participação detida pela Petrobras em Braskem e Quattor e venda
de participação minoritária no Teuto para a Pfizer; em 2011, também participou de importantes
transações, tais como aquisição do controle da Usiminas pela Ternium, assessor dos controladores
da Schincariol na venda do controle para a Kirin, fusão da Vanguarda com a Brasil Ecodiesel e
venda da WTorre Properties para a BR Properties. Em 2012, o BTG Pactual tem assessorado seus
clientes em importantes transações, tais como Joint Venture da CIBE com a divisão de concessão
do grupo Atlantia e parceria da MPX com a E.ON.
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Deustche Bank S.A. – Banco Alemão
Sobre o Deutsche Bank Brasil
Há mais de 100 anos no País, o Deutsche Bank Brasil é um banco múltiplo com carteiras comercial
e de investimento. Atua na estruturação de operações de fusões e aquisições e de mercado de
capitais, tanto de renda fixa como variável, além de operações de tesouraria e financiamento ao
comércio exterior, serviços de créditos documentários, cash management, custódia e de corretora
de valores. O Banco visa ser o principal fornecedor global de soluções financeiras para os clientes,
criando valor excepcional para seus acionistas, colaboradores, pessoas e comunidades em que
atua. Com sede em São Paulo e filial no Rio de Janeiro, o Deutsche Bank Brasil conta com mais de
360 colaboradores que agregam a expertise e abrangência globais do Deutsche Bank aos serviços
oferecidos no País, atendendo grandes empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras
e investidores locais e estrangeiros.
Em janeiro de 2011 o Deutsche Bank Brasil recebeu avaliação da Fitch, uma das agências de rating
mais respeitadas do mundo, que concedeu ao Banco nota máxima sobre a situação creditícia de
sua subsidiária no Brasil. De acordo com a avaliação da agência, a situação creditícia do Deutsche
Bank é Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’, Rating Nacional de Curto Prazo ‘F1+(bra)’,
Rating de Suporte ‘2’.
Sobre o Deutsche Bank
O Deutsche Bank Brasil é subsidiária do Deutsche Bank, banco de investimento de liderança global,
de acordo com Greenwich Associates, Coalition Development, Euromoney e Bloomberg. Presente em
74 países, com mais de 100.000 colaboradores em todo o mundo, o Deutsche Bank acredita ser um
dos líderes de mercado na Alemanha e na Europa e com atuação crescente na América do Norte, na
Ásia e nos principais mercados emergentes. O Deutsche Bank foi fundado em Berlim, em 1870.
As ações de emissão do Deutsche Bank são negociadas na Bolsa de Valores de Frankfurt (Deutsche
Börse) desde 1880 e na forma de Global Registered Shares (GRS) na Bolsa de Valores de Nova
York (NYSE) desde 2001. As classificações atuais de risco de crédito de longo prazo do Deutsche
Bank são Aa3 pela Moody's Investors Service, A+ pela Standard & Poor's e AA- pela Fitch Ratings.
A plataforma de negócios do Deutsche Bank envolve duas grandes áreas:

Corporate and Investment Bank (CIB): compreende a área de mercado de capitais, que abrange a
originação e comercialização de produtos financeiros, incluindo dívida, ações e outros títulos, e a
área de finanças corporativas, que engloba a assessoria financeira a instituições, tanto do setor
público (Estados soberanos e organismos supranacionais) como do setor privado, incluindo desde
empresas de médio porte até grandes corporações multinacionais.

Private Clients and Asset Management (PCAM): compreende os negócios em gestão de
investimentos, tanto para pessoas físicas como para investidores institucionais, além da prestação
de serviços financeiros para pequenas e médias empresas.

Em particular, na área de Investment Banking, o Deutsche Bank possui amplo conhecimento e
comprovada experiência em operações de fusões e aquisições, emissão de ações e de instrumentos
de dívida, conforme demonstram as posições do banco em rankings diversos:
•

Segundo lugar no ranking global de emissões
acordo com a Bloomberg, tendo coordenado
terceiro lugar no ranking global de emissões de
de março de 2012), tendo coordenado emissões
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de bonds internacionais no ano de 2011 de
emissões que atingiram US$237,6 bilhões e
bonds internacionais no ano de 2012 (base 12
que atingiram US$71,7 bilhões

•

Terceiro lugar no ranking global de IPOs no ano de 2011 segundo a Bloomberg, tendo
coordenado emissões no montante de US$9,2 bilhões e quinto lugar no ranking global de IPOs
no ano de 2012 (base 12 de março de 2012), tendo coordenado emissões no montante de
US$402,3 milhões

•

Oitavo lugar no ranking global de fusões e aquisições no ano de 2011 de acordo com a
Bloomberg, tendo assessorado clientes em transações que somaram US$233,1 bilhões e
terceiro lugar no ranking global de fusões e aquisições no ano de 2012 (base 12 de março de
2012), tendo assessorado clientes em transações que somaram US$81,6 bilhões

•

Nono lugar no Ranking de Emissões Externas de Títulos de Dívida nos últimos doze meses
(Dezembro/2011 à Janeiro/2012) de acordo com a ANBIMA, tendo coordenado emissões de
aproximadamente US$7,6 bilhões; e

•

Nono lugar no Ranking de Fusões e Aquisições no ano de 2011 de acordo com a ANBIMA,
tendo assessorado clientes em operações que atingiram aproximadamente R$19,8 bilhões.

O Deutsche Bank foi eleito Best Global Bank pela Euromoney em 2011 e Best Global Investment
Bank 2010 pela mesma publicação, Bank of the Year em 2011 pela revista IFR e ainda em 2011
Derivatives House of the Year pela Risk Magazine. Pela Euromoney, conquistou ainda duas
categorias relevantes na América Latina – Best Risk Management House e Best FX House; pela IFR
foi premiado como Latin America Bond House. Recentemente foi reconhecido como Domestic Top
Rated no Brasil, pela Emerging Markets Survey.
Banco Santander (Brasil) S.A.
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada em
1857. O Grupo Santander possui, atualmente, cerca de €1,3 trilhão em ativos, administra quase
€1,4 trilhão em fundos, possui mais de 100 milhões de clientes e 15 mil agências. O Santander
acredita ser o principal grupo financeiro da Espanha e da América Latina e desenvolve uma
importante atividade de negócios na Europa, região em que alcançou uma presença destacada no
Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc, assim como em Portugal. Adicionalmente,
acredita ser um dos líderes em financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander
Consumer, com presença em 12 países do continente e nos Estados Unidos.
No ano de 2011, o Grupo Santander registrou lucro líquido de aproximadamente €4,7 bilhões, na
América Latina, o que representou, no mesmo período, aproximadamente 51% dos resultados do
Grupo Santander no mundo. Também na América Latina, o Grupo Santander possui cerca de 6.046
agências e cerca de 40 milhões de clientes.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A.
(incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto
do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander Brasil
e foi extinto como pessoa jurídica independente.
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Com a incorporação do Banco Real, o Santander tem presença ativa em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma completa gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global
de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
Em dezembro de 2011, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 24,7 milhões de
clientes, 3.775 agências e mais de 18.419 caixas eletrônicos, além de um total de ativos em torno
de R$400 bilhões e patrimônio líquido de, aproximadamente, R$78 bilhões. O Santander, no Brasil,
possui uma participação de aproximadamente 28% dos resultados do Grupo Santander no Mundo,
além de representar 55% no resultado do Grupo Santander na América Latina.
O Santander oferece aos seus clientes um amplo portfólio de produtos e serviços locais e
internacionais que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são
oferecidos nas áreas de transações bancárias globais (global transaction banking), mercados de
crédito (credit markets), finanças corporativas (corporate finance), ações (equities), taxas (rates),
formação de mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos
podem se beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de equities, o Santander atua na estruturação de operações em boa parte da América
Latina, contando com equipe de equity research, sales e equity capital markets.
A área de research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como uma
das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o Santander
dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos
latinoamericanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em
operações brasileiras.
Em sales & trading, o Grupo Santander possui uma das maiores equipes dedicadas a ativos
latinoamericanos no mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio de salas de ações e corretora.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner de ofertas destacadas
no Brasil nos últimos anos. Em 2011, o Santander atuou como coordenador líder da oferta pública
inicial de Autometal S.A e EDP – Energias do Brasil S.A., como bookruner nas ofertas de follow-on
de BR Properties S.A., Kroton Educacional S.A., Tecnisa S.A. e Direcional S.A., na oferta pública
inicial de ações de IMC – Internacional Meal Company Holdings S.A., e como assessor financeiro
contratado pela TIM Participações S.A. em sua migração do segmento de listagem denominado
“Nível 2” para o segmento de listagem denominado “Novo Mercado” da BM&FBOVESPA.
Em 2010, o Santander alcançou pelo segundo ano consecutivo a liderança no ranking de emissões
de ações na América Latina de acordo com a Bloomberg, tendo atuado como coordenador líder da
oferta pública inicial de ações de Renova Energia S.A. e como bookrunner da oferta pública inicial
de BR Properties S.A. e das ofertas de follow-on de Anhanguera Educacional Participações S.A.,
Estácio Participações S.A., Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, PDG Realty S.A.
Empreendimentos e Participações, Inpar S.A. e JBS S.A.
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Em 2009, o Santander alcançou a liderança no ranking de emissões de ações na América Latina de
acordo com Thomson Reuters e Bloomberg tanto em número de transações como em volume
ofertado. Neste ano, o Santander atuou como coordenador líder das ofertas públicas iniciais de
ações do Banco Santander (Brasil) S.A. e da Direcional Engenharia S.A. e como bookrunner nas
ofertas públicas iniciais de ações de Cetip S.A. e da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento –
Visanet e nas ofertas de follow-on da Rossi Residencial S.A., Iguatemi Empresa de Shopping
Centers S.A., Cyrela Brazil Realty S.A., MRV Engenharia e Participações S.A., BRMalls Participações
S.A., Anhanguera Educacional Participações S.A., Marfrig Alimentos S.A., e BRF – Brasil Foods S.A.
Em 2009, as ofertas de Visanet e Brasil Foods foram premiadas pela Latin Finance como “Best
Primary Equity Issue” e “Best Follow-On Issue”, respectivamente. Ainda em 2009, a Oferta de
Banco Santander foi premiada como “Latin America Equity Issue of the Year” pela International
Financing Review (IFR).
Em 2008, atuou em operações com valor total superior a US$12 bilhões. Conforme dados da

Bloomberg, em particular, atuou como bookrunner na oferta primária da Companhia Vale do Rio

Doce em 2008, uma das maiores ofertas de ações da história do Brasil.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$15,83, estimamos que os recursos líquidos provenientes da
Oferta Global serão da ordem de R$1.344.286.749,43, após a dedução das despesas e comissões
devidas pela Companhia no âmbito da Oferta Global, sem considerar o Lote Suplementar, e
R$1.424.644.138,62 considerando o Lote Suplementar. Para informações detalhadas acerca das
comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de
Distribuição” na página 49 deste Prospecto”.
Pretendemos destinar aproximadamente 50% dos recursos líquidos da Oferta Global para reforço
de caixa, e os outros 50% para amortização total ou parcial do saldo de dívidas financeiras
indicadas no quadro abaixo, a serem selecionadas de acordo com a nossa estratégia.

2011-01-03

2012-06-22

93,79

Companhia

Fixo

2,09%

2011-01-05

2012-06-26

93,79

Companhia

Fixo

2,09%

2011-01-06

2012-06-27

93,79

Companhia

Fixo

2,05%

2011-06-08

2012-11-29

65,65

(a)

Companhia

Fixo

2,05%

2011-06-08

2012-11-29

75,03

(a)

Companhia

Fixo

2,09%

2011-06-10

2012-11-29

18,76

(a)

Companhia

Fixo

2,09%

2011-06-10

2012-11-29

18,76

(a)

Companhia

Fixo

2,09%

2011-06-10

2012-11-29

18,76

(a)

Companhia

Fixo

2,09%

2011-06-10

2012-11-29

37,52

(a)

Veracel

Fixo

1,98%

2011-09-14

2012-03-12

4,69

(a)

Veracel

Fixo

2,08%

2011-09-14

2012-03-12

4,69

(a)

Veracel

Fixo

1,35%

2011-07-13

2012-01-09

9,38

(a)

Veracel

Fixo

1,36%

2011-07-25

2012-01-20

6,75

(a)

Veracel

Fixo

1,36%

2011-07-25

2012-01-20

6,10

(a)

Veracel

Fixo

1,36%

2011-07-25

2012-01-20

6,10

(a)

Veracel

Fixo

2,02%

2011-08-04

2012-07-30

7,97

(a)

Veracel

Fixo

2,02%

2011-08-04

2012-07-30

7,97

(a)

Veracel

Fixo

1,86%

2011-09-13

2012-03-12

4,69

(a)

Veracel

Fixo

1,86%

2011-09-13

2012-03-12

4,69

(a)

Veracel
Veracel

Fixo
Fixo

2,50%
2,25%

2011-11-10
2011-12-13

2012-06-06
2012-06-11

7,50
4,69

(a)
(a)

Veracel

Fixo

3,15%

2011-12-19

2012-12-13

4,69

(a)

Veracel
Veracel
Veracel

Fixo
Fixo
Fixo

2,33%
2,33%
2,05%

2011-12-07
2011-12-07
2011-12-14

2012-07-03
2012-07-03
2012-03-13

5,63
5,63
7,50

(a)
(a)
(a)

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-02-24

2018-01-15

16,39

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-02-24

2018-01-15

6,37

10.544.021/050

11/0000399

ACC / ACE........

11/0000891

ACC / ACE........

11/071207

ACC / ACE........

11/071209

ACC / ACE........

11/072416

ACC / ACE........

11/072417

ACC / ACE........

11/072418

ACC / ACE........

11/072419

ACC / ACE........

14/09/2011 2,5MM

ACC / ACE........

14/09/2011 2,5MM

ACC / ACE........

13/07/2011 5MM 2

ACC / ACE........

25/07/2011 3.6MM

ACC / ACE........

25/07/2011
3.25MM 1
25/07/2011
3.25MM 2
04/08/2011
4,25MM 1
04/08/2011
4,25MM 2
13/09/2011 2,5M 1

ACC / ACE........ 13/09/2011 2,5M 2
ACC / ACE........
ACC / ACE........

10/11/2011 4MM
13/12/2011 2,5MM

ACC / ACE........

19/12/2011 2.5MM

ACC / ACE........
ACC / ACE........
ACC / ACE........

07/12/2011 3MM
07/12/2011 3MM 2
14/12/2011 4MM

BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......

2,09%

10.544.021/018

ACC / ACE........

ACC / ACE........

Fixed

Companhia

10/0134425

ACC / ACE........

Vencimento

Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco
Bradesco S.A.
Banco Citibank
S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Banco do
Brasil S.A.
Citibank N.A.
Banco
Santander
Banco
Santander
Citibank N.A.
Citibank N.A.
Banco do
Brasil S.A.

ACC / ACE........

ACC / ACE........

Contratação

Empresa
Contratante

Descrição

ACC / ACE........

Taxa
(spread)

Saldo
Principal
em
31.12.2011

Instituição
Contra parte

Instrumento

Parcela
contratada
nos últimos
12 meses e
respectivo
uso dos
recursos

Indexador
(R$ milhões)
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Instrumento
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......

Descrição

Instituição
Contra parte

Empresa
Contratante

10.544.021/190

BNDES

Companhia

10.544.021/212

BNDES

11.544.008/010

Saldo
Principal
em
31.12.2011

Parcela
contratada
nos últimos
12 meses e
respectivo
uso dos
recursos

Taxa
(spread)

Contratação

Vencimento

UMBNDES

2,45%

2011-05-27

2018-01-15

3,05

(b)

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-05-27

2018-01-15

0,86

(b)

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-09-19

2019-07-15

14,10

(b)

11.544.008/176

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-11-21

2019-07-15

2,47

(b)

09.201.881/482

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,21%

2010-07-16

2017-07-17

0,81

09.201.881/440

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,21%

2010-05-10

2017-07-17

11,06

09.201.881/296

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,21%

2009-08-28

2017-07-17

4,77

09.201.881/016

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,21%

2009-06-29

2017-07-17

42,05

08.202.911/026

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,76%

2008-10-27

2015-04-15

1,57

08.202.911/018

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,76%

2008-10-27

2014-10-15

2,67

06.210.601/921

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-11-24

2016-01-15

0,02

06.210.601/905

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2009-11-24

2016-01-15

0,00

06.210.601/883

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-11-24

2016-01-15

0,15

06.210.601/816

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-08-14

2016-01-15

0,02

06.210.601/794

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2009-08-14

2016-01-15

0,01

06.210.601/778

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-08-14

2016-01-15

0,21

06.210.601/751

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-06-12

2016-01-15

0,03

06.210.601/735

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2009-06-12

2016-01-15

0,01

06.210.601/719

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-06-12

2016-01-15

0,28

06.210.601/697

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-02-16

2016-01-15

0,04

06.210.601/670

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2009-02-16

2016-01-15

0,01

06.210.601/654

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2009-02-16

2016-01-15

0,35

06.210.601/638

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-11-19

2016-07-15

2,02

06.210.601/611

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-11-19

2016-01-15

0,08

06.210.601/590

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2008-11-19

2016-01-15

0,03

06.210.601/573

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-11-19

2016-01-15

1,00

06.210.601/549

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2008-06-19

2016-01-15

0,03

06.210.601/522

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-06-19

2016-01-15

0,84

06.210.601/492

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2008-05-15

2016-01-15

0,01

06.210.601/476

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-05-15

2016-01-15

0,38

06.210.601/450

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2008-03-28

2016-01-15

0,01

06.210.601/433

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-03-28

2016-01-15

0,39

06.210.601/417

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2008-03-28

2016-07-15

0,03

Indexador
(R$ milhões)
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Instrumento
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......
BNDES CESTA
DE MOEDA.......

Descrição

Instituição
Contra parte

Empresa
Contratante

06.210.601/387

BNDES

Companhia

06.210.601/360

BNDES

06.210.601/344

Saldo
Principal
em
31.12.2011

Parcela
contratada
nos últimos
12 meses e
respectivo
uso dos
recursos

Taxa
(spread)

Contratação

Vencimento

UMBNDES

1,40%

2007-11-28

2016-01-15

0,17

Companhia

UMBNDES

2,40%

2007-11-28

2016-01-15

0,14

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-11-28

2016-01-15

1,28

06.210.601/328

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-11-28

2016-07-15

2,34

06.210.601/301

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-11-28

2016-07-15

2,85

06.210.601/280

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-08-23

2016-01-15

0,19

06.210.601/263

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-08-23

2016-01-15

3,94

06.210.601/247

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-08-23

2016-07-15

1,94

06.210.601/220

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-05-21

2016-01-15

0,25

06.210.601/204

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-05-21

2016-01-15

0,03

06.210.601/182

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-05-21

2016-07-15

0,30

06.210.601/166

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2007-03-27

2016-01-15

0,08

06.210.601/140

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-03-27

2016-01-15

2,72

06.210.601/115

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2007-05-21

2016-01-15

0,01

06.210.601/093

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-03-27

2016-01-15

0,72

06.210.601/077

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,40%

2006-12-18

2016-01-15

0,21

06.210.601/050

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2006-12-18

2016-01-15

9,69

06.210.601/034

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2007-08-23

2016-07-15

3,53

06.210.601/018

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,40%

2006-12-18

2016-07-15

2,67

06.210.391/030

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,30%

2007-11-28

2012-07-16

0,04

06.210.391/013

BNDES

Companhia

UMBNDES

1,30%

2007-11-28

2012-07-16

0,27

05.210.371/065

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,00%

2005-12-26

2016-01-15

2,96

05.210.371/049

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,00%

2005-12-26

2016-01-15

11,82

05.210.371/014

BNDES

Companhia

UMBNDES

3,00%

2005-12-26

2012-04-16

0,46

05.203.101/015

BNDES

Companhia

UMBNDES

4,50%

2005-06-13

2015-07-15

11,80

05.203.091/133

BNDES

Companhia

UMBNDES

3,00%

2006-09-20

2015-10-15

0,71

05.203.091/109

BNDES

Companhia

UMBNDES

3,00%

2006-08-17

2015-10-15

0,80

05.203.091/079

BNDES

Companhia

UMBNDES

3,00%

2006-06-06

2015-10-15

1,71

05.203.091/044

BNDES

Companhia

UMBNDES

3,00%

2005-12-23

2015-10-15

1,07

05.203.091/010

BNDES

Companhia

UMBNDES

3,00%

2005-09-22

2015-10-15

2,82

11.544.008/230

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-12-15

2019-07-15

3,64

(b)

11.544.008/206

BNDES

Companhia

UMBNDES

2,45%

2011-12-13

2019-07-15

19,65

(b)

03.280.911/011

BNDES

Veracel

UMBNDES

3,31%

2006-02-15

2013-07-15

45,56

10.2.0206.1

BNDES

Veracel

UMBNDES

1,80%

2010-05-25

2019-04-15

18,90

Indexador
(R$ milhões)
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Instrumento
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES

TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....

Descrição

Instituição
Contra parte

Empresa
Contratante

06.210.391/048
06.210.391/021
09.201.881/539
09.201.881/520
09.201.881/512
09.201.881/504
09.201.881/490
09.201.881/474
09.201.881/466
09.201.881/458
09.201.881/431
09.201.881/423
09.201.881/334
09.201.881/326
09.201.881/318
09.201.881/300
09.201.881/210
09.201.881/202
09.201.881/199
09.201.881/180
09.201.881/083
09.201.881/075
09.201.881/067
09.201.881/059
09.201.881/040
09.201.881/032
09.201.881/024
08.202.911/077
08.202.911/069
08.202.911/050
06.210.601/948
06.210.601/930
06.210.601/913
06.210.601/891
06.210.601/875
06.210.601/867
06.210.601/824
06.210.601/808
06.210.601/786
06.210.601/760
06.210.601/743
06.210.601/727
06.210.601/700
06.210.601/689
06.210.601/662
06.210.601/646
06.210.601/620
06.210.601/603
06.210.601/581
06.210.601/565
06.210.601/557
06.210.601/530
06.210.601/514
06.210.601/506
06.210.601/484
06.210.601/468
06.210.601/441
06.210.601/425
06.210.601/409
06.210.601/395
06.210.601/379
06.210.601/352
06.210.601/336
06.210.601/310
06.210.601/298
06.210.601/271
06.210.601/255
06.210.601/239

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES

Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia

Indexador
(R$ milhões)
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
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Taxa
(spread)

Contratação

Vencimento

Saldo
Principal
em
31.12.2011

1,80%
1,80%
4,41%
1,81%
4,41%
3,21%
2,21%
4,41%
3,21%
2,21%
4,41%
1,81%
4,41%
4,41%
4,41%
4,41%
3,21%
2,21%
3,21%
2,21%
0,00%
4,41%
4,41%
1,81%
4,41%
3,21%
2,21%
1,76%
1,36%
1,76%
0,00%
1,90%
2,90%
1,90%
0,00%
0,00%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%
1,90%

2007-11-28
2007-11-28
2010-07-16
2010-07-16
2010-07-16
2010-07-16
2010-07-16
2010-05-10
2010-05-10
2010-05-10
2009-11-24
2009-11-24
2009-11-24
2009-09-14
2009-08-28
2009-08-28
2009-08-28
2009-08-28
2009-06-29
2009-06-29
2010-07-16
2009-06-29
2009-09-14
2009-09-14
2009-06-29
2009-06-29
2009-06-29
2008-10-27
2008-10-27
2008-10-27
2010-02-10
2009-11-24
2009-11-24
2009-11-24
2009-09-14
2009-08-14
2009-08-14
2009-08-14
2009-08-14
2009-06-12
2009-06-12
2009-06-12
2009-02-16
2009-02-16
2009-02-16
2008-11-19
2008-11-19
2008-11-19
2008-11-19
2008-06-19
2008-06-19
2008-06-19
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-28
2007-11-28
2007-11-28
2007-11-28
2007-11-28
2007-11-28
2007-08-23
2007-08-23
2007-08-23
2007-05-21

2012-07-16
2012-07-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2017-06-16
2015-04-15
2014-10-15
2014-10-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2015-12-15

0,32
2,51
0,65
5,86
1,43
1,48
2,47
6,56
19,95
33,25
0,86
7,68
18,50
4,97
2,22
9,56
8,61
14,35
60,85
67,28
2,32
12,32
1,08
9,67
84,30
15,02
59,18
5,91
4,31
10,03
0,95
0,16
0,04
1,24
0,33
0,34
0,25
0,07
2,16
0,35
0,10
2,87
0,43
0,10
3,58
14,69
1,02
0,30
10,25
0,76
0,35
8,54
0,11
0,38
11,34
0,13
3,66
1,09
3,09
1,40
1,14
10,34
18,97
27,09
1,75
37,80
18,22
2,32

Parcela
contratada
nos últimos
12 meses e
respectivo
uso dos
recursos

Instrumento
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES

TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....
TJLP .....

BNDES TJLP .....
BNDES TJLP .....
BNDES TJLP .....
BNDES TJLP .....
BNDES TJLP .....
EIB ..................
Eurobonds .......
Eurobonds .......
Eurobonds .......
Eurobonds .......
Eurobonds .......
Eurobonds .......
Fundo do
Centro Oeste....

Descrição
06.210.601/212
06.210.601/190
06.210.601/174
06.210.601/158
06.210.601/131
06.210.601/123
06.210.601/107
06.210.601/085
06.210.601/069
06.210.601/042
06.210.601/026
05.210.371/073
05.210.371/057
05.210.371/022
05.203.101/023
05.203.091/150
05.203.091/141
05.203.091/125
05.203.091/117
05.203.091/095
05.203.091/087
05.203.091/060
05.203.091/052
05.203.091/036
05.203.091/028
10.544.021/069
10.544.021/026
10.544.021/204
10.544.021/220
10.544.021/034
10.544.021/042
10.544.021/077
10.544.021/085
11.544.008/036
11.544.008/052
11.544.008/184
11.544.008/192
11.544.008/222
11.544.008/214
11.544.008/249
11.544.008/257
03.280.911.046 SUB D
03.280.911.054 SUB E
03.280.911.038 SUB C
03.280.911.020 SUB B
10.2.0206.1 - SUB
B
10.2.0206.1 - SUB
C
20.081.215,00
Fibria - VOTO III
Fibria - VOTO IV
Fibria 2019 US$
63,237 MM
Fibria 2020
(US$750 Mi)
Exchange Fibria
2019 (US$ 1Bi)
Fibria 2021
(US$750MM)
FCO - BB R$ 73
MM

Taxa
(spread)

Contratação

Vencimento

Saldo
Principal
em
31.12.2011

TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixa
TJLP Fixed

1,90%
1,90%
2,90%
1,90%
0,00%
2,90%
1,90%
2,90%
1,90%
1,90%
1,90%
3,50%
3,50%
4,50%
4,50%
4,50%
3,50%
4,50%
3,50%
4,50%
3,50%
4,50%
3,50%
4,50%
3,50%
2,45%
2,45%
2,45%
2,45%
3,45%
4,65%
3,45%
4,65%
2,45%
3,45%
2,45%
3,45%
3,45%
2,45%
2,45%
3,45%
3,31%

2007-05-21
2007-05-21
2007-03-27
2007-03-27
2009-07-13
2007-05-21
2007-03-27
2006-12-18
2006-12-18
2007-08-23
2006-12-18
2005-12-26
2005-12-26
2005-12-26
2005-06-13
2006-09-20
2006-09-20
2006-08-17
2006-08-17
2006-06-06
2006-06-06
2005-12-23
2005-12-23
2005-09-22
2005-09-22
2011-02-24
2011-02-25
2011-05-27
2011-05-27
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-06-16
2011-09-19
2011-09-19
2011-11-21
2011-11-21
2011-12-13
2011-12-13
2011-12-15
2011-12-15
2006-01-31

2015-12-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2015-12-15
2016-06-15
2016-06-15
2016-01-15
2016-01-15
2012-04-16
2015-06-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2015-09-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2017-12-15
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
2019-07-15
2014-02-15

0,14
2,72
0,73
26,36
1,27
0,05
7,06
2,15
98,23
33,27
26,57
20,84
83,07
1,04
87,25
0,24
3,84
1,12
3,84
4,12
7,55
1,30
6,32
3,39
16,50
15,19
39,09
7,27
2,04
27,65
0,66
10,34
5,12
30,08
18,05
4,80
2,88
24,81
41,36
7,80
4,68
21,39

Veracel

TJLP Fixed

1,00%

2006-02-15

2013-05-15

2,26

BNDES

Veracel

TJLP Fixed

1,81%

2006-01-31

2013-05-15

15,18

BNDES

Veracel

TJLP Fixed

3,31%

2006-02-15

2013-05-15

81,26

BNDES

Veracel

TJLP Fixed

1,80%

2010-05-25

2019-04-15

18,50

BNDES

Veracel

TJLP Fixed

0,00%

2010-11-19

2018-04-15

1,00

EIB
não aplicável
não aplicável
não aplicável

Veracel
Companhia
Companhia
Fibria Overseas

Libor 06M
Fixo
Fixo
Fixo

0,40%
4,25%
8,50%
9,25%

2008-12-15
2004-07-23
2005-06-27
2010-04-30

2012-03-15
2014-01-17
2020-12-21
2019-10-30

0,78
115,54
375,16
118,62

não aplicável

Fibria Overseas

Fixo

7,50%

2010-05-04

2020-05-04

1.406,85

não aplicável

Fibria Overseas

Fixo

7,50%

2010-05-04

2020-05-04

2.101,65

não aplicável

Fibria Overseas

Fixo

6,75%

2011-03-03

2021-03-03

1.406,85

Banco do
Brasil S.A.

Fibria MS Celulose
Sul Matogrossense
Ltda

Fixo

8,44%

2009-12-30

2017-12-01

67,40

Instituição
Contra parte

Empresa
Contratante

BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES
BNDES

Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Companhia
Veracel

BNDES

Indexador
(R$ milhões)
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Parcela
contratada
nos últimos
12 meses e
respectivo
uso dos
recursos

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)

Instrumento

Descrição

Instituição
Contra parte

Empresa
Contratante

Banco
Bradesco S.A.
Banco do
Brasil S.A.

Companhia
Fibria MS Celulose
Sul Matogrossense
Ltda
Fibria MS Celulose
Sul Matogrossense
Ltda
Companhia
Fibria MS Celulose
Sul Matogrossense
Ltda
Fibria MS Celulose
Sul Matogrossense
Ltda
Companhia

Saldo
Principal
em
31.12.2011

Taxa
(spread)

Contratação

Vencimento

Fixo

5,50%

2011-07-04

2016-03-15

9,83

TJLP Fixa

0,82%

2008-07-25

2013-06-17

3,14

TJLP Fixa

0,82%

2008-07-25

2013-05-15

11,78

Fixo
Libor 06M

4,50%
3,33%

2011-08-25
2009-09-30

2019-09-16
2018-02-15

2,34
261,53

Libor 06M

2,50%

2009-06-30

2013-12-31

5,81

Libor 06M

2,50%

2009-06-30

2013-12-31

8,92

Indexador
(R$ milhões)

FINAME ...........

Finame R$ 9.8 MM

FINAME ...........

Finame 21/10113

FINAME ...........

Finame 21/10114

Banco do
Brasil S.A.

FINEP ..............
Finnvera ..........

Finep R$ 2.3 MM
20.090.930,00

FINEP
Finnvera

Leasing ............

SG - TA 525575

Société
Générale Brasil

Leasing ...........

SG - TA 525573

Société
Générale Brasil

NCE - HSBC R$
104,460 MM

HSBC Bank
Brasil S.A.

Portocel

CDI

100,00%

2006-05-02

2013-12-16

40,95

NCE - Safra R$
427,5 MM

Banco Safra
S.A.

Companhia

CDI

1,88%

2010-10-04

2018-09-28

400,13

USD 50 MM BRADESCO NY

Banco
Bradesco S.A.

Companhia

Fixo

5,30%

2010-10-25

2018-10-10

93,79

USD 50 MM BRADESCO NY 2

Banco
Bradesco S.A.

Companhia

Fixo

5,30%

2010-11-03

2018-10-10

93,79

USD 535 MM Santander A&B

Banco
Santander
Brasil

Companhia

Libor 03M

2,95%

2010-03-31

2018-04-06

815,97

USD 300 MM Bank of America

Sindicalizado

Companhia

Libor 03M

1,60%

2011-05-17

2019-05-13

51,16

Sindicalizado

Fibria Trading Int.

Libor 03M

2,33%

2010-09-29

2018-09-28

79,72

Pré-Pagamento
de Exportação ..

USD 800 MM BRADESCO NY
PPE - USD 50 MM

Companhia

Libor 06M

0,78%

2006-07-21

2014-07-17

93,79

Pré-Pagamento
de Exportação ..

Banco
Bradesco S.A.

PPE - USD 50 MM

Companhia

Libor 06M

0,78%

2006-07-13

Pré-Pagamento
de Exportação ..

Banco
Bradesco S.A.

PPE - USD 50 MM

Companhia

Libor 06M

0,87%

2006-05-12

2014-10-10

93,79

Pré-Pagamento
de Exportação ..

Banco
Bradesco S.A.

PPE - USD 250 MM

Banco Itaú
BBA S.A.

Companhia

Libor 06M

2,55%

2010-09-29

2020-09-29

468,95

PPE - USD 50 MM

NORDEA BANK

Companhia

Libor 06M

0,80%

2008-04-28

2013-05-06

93,79

PPE - USD 10 MM

Banco do
Brasil S.A.

Veracel

Libor 06M

2,40%

2011-03-10

2016-03-09

18,76

PPE - USD 20 MM

Banco
Santander Brasil

Veracel

Libor 01Y

1,75%

2011-02-18

2017-01-19

37,52

Nota de
Crédito
Exportação ......
Nota de
Crédito
Exportação ......
Pré-Pagamento
de Exportação ..
Pré-Pagamento
de Exportação ..
Pré-Pagamento
de Exportação ..
Pré-Pagamento
de Exportação ..
Pré-Pagamento
de Exportação ..

Pré-Pagamento
de Exportação ..
Pré-Pagamento
de Exportação ..
Pré-Pagamento
de Exportação ..
(a)

(b)

(c)

2014-07-08

93,79

Recursos utilizados para liquidação de obrigações diversas referentes ao Capital de giro, liquidação por vencimento de diversas operações de empréstimo,
dentre estas parcelas de principal e juros de BNDES e juros de Eurobonds no montante de aproximadamente R$313 milhões, no quarto trimestre de 2011.
Recursos utilizados para atividades operacionais e industriais da Companhia, dentre estas despesas com Capex nas Unidades florestais no Espírito Santo
e Mato Grosso do Sul, pagamentos de fornecedores de máquinas, equipamentos, provedores da colheita e da fábrica.
Recursos utilizados para liquidação de dívidas com os ex-acionistas da Aracruz, no montante de R$626 milhões, em julho de 2011. Os recursos
complementares utilizados decorreram da geração de caixa operacional da Companhia.
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Parcela
contratada
nos últimos
12 meses e
respectivo
uso dos
recursos
(b)

(b)

(c)

Sendo assim, pretendemos utilizar os recursos líquidos a serem auferidos por nós em decorrência
da Oferta Global da seguinte forma:
Destinação de recursos

Percentual

Amortização total ou parcial do saldo de dívidas .....................................................
Reforço de caixa ...................................................................................................
Total ..............................................................................................................

50%
50%
100%

A totalidade dos recursos líquidos decorrentes da Oferta Global será inicialmente investida em
títulos públicos e ou de bancos privados conforme nossa política de gestão de aplicações
financeiras, resultando na imediata redução de nosso endividamento líquido, contribuindo para
alcançarmos um nível de alavancagem mais adequado.
A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Global depende de diversos fatores
que não podemos garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, e se baseia em nossas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos
futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta Global quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados por nós por meio da Oferta Global sejam inferiores à nossa
estimativa, reduziremos a aplicação dos recursos líquidos captados de forma proporcional àquela
informada na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, poderemos
efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento
junto à instituições financeiras.
Não pretendemos utilizar os recursos derivados da Oferta Global para aquisição de outros negócios
fora do curso normal de nossas atividades. Entretanto, nossos planos de investimentos poderão, no
futuro, sofrer alterações em virtude de alterações nas condições de mercado.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Global na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização”, na página 100 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta nosso caixa e equivalentes de caixa consolidado, os nossos
empréstimos e financiamentos consolidados e nosso patrimônio líquido consolidado em 31 de
dezembro de 2011. As informações descritas abaixo foram extraídas das nossas demonstrações
financeiras relativas ao período de um ano findo em 31 de dezembro de 2011, elaboradas de
acordo com o IFRS, indicando (i) a posição naquela data, (ii) ajustada para considerar os recursos
líquidos, sem considerar o Lote Suplementar, de aproximadamente R$1.344.286.749,43 milhões,
considerando o Preço por Ação e (iii) ajustada para considerar os recursos líquidos, considerando o
Lote Suplementar, a serem recebidos pela Companhia, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas no âmbito da Oferta Global.
Esta tabela deve ser lida em conjunto com nossas demonstrações e informações financeiras e suas
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, além da seção “Comentários dos Diretores”,
constante do item 10 do Formulário de Referência, incorporado a este Prospecto por referência.

31 de dezembro de
2011
Caixa e equivalentes de caixa ........
Empréstimos e financiamentos no
circulante ..................................
Empréstimos e financiamentos no
não circulante ............................
Total dos Empréstimos e
financiamentos ..........................
Patrimônio Líquido ........................
Capitalização Total(1) ...............
(1)

Ajustado após a
Oferta Global (sem
considerar o Lote
Suplementar)
(em R$mil)

Ajustado após a
Oferta Global
(considerando o
Lote Suplementar)

381.915

1.726.202

1.806.559

1.092.108

1.092.108

1.092.108

10.232.309

10.232.309

10.232.309

11.324.417
14.539.675
25.864.092

11.324.417
15.883.962
27.208.379

11.324.417
15.964.319
27.288.736

Corresponde à soma total dos empréstimos e financiamentos e o total do patrimônio líquido.

O valor do nosso patrimônio líquido contábil após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta Global não sofrerão diluição de seu investimento.
Em 31 de dezembro de 2011, o valor do nosso patrimônio líquido consolidado era de R$14,5
bilhões e o valor patrimonial consolidado por ação de nossa emissão correspondia, na mesma
data, a R$31,07. Esse valor patrimonial consolidado representa o valor contábil total de nosso
patrimônio líquido consolidado dividido pelo número total de ações ordinárias de nossa emissão
em 31 de dezembro de 2011.
Após considerarmos o efeito da venda das ações ordinárias de nossa emissão no contexto da
Oferta Global a um Preço por Ação de R$15,83, após dedução das despesas e comissões da
Oferta Global, de aproximadamente R$17.093.250,57 milhões, a serem pagas por nós, e sem
considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar, nosso patrimônio líquido estimado em 31
de dezembro de 2011, seria de aproximadamente R$15.883,96 milhões, representando um valor
de R$28,67 por ação.
Isto significaria uma diminuição imediata no valor do nosso patrimônio líquido por ação de
R$2,40 para os acionistas existentes, e um aumento imediato no valor do nosso patrimônio
líquido por ação de R$12,84, ou 81,14%, para novos investidores que subscreverem nossas
Ações no âmbito da Oferta Global. Este aumento representa a diferença entre o preço por ação
pago pelos investidores nesta Oferta Global e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta Global.
O quadro a seguir ilustra a o aumento do valor de patrimônio líquido por Ação, com base em
nosso patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011 e considerando os impactos da
realização da Oferta Global.
R$, exceto porcentagem
(1)

Preço por Ação ...........................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2011 .....................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2011 ajustado
pela Oferta Global .......................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil líquido por ação para
os atuais acionistas .....................................................................................
Aumento do valor patrimonial contábil por Ação para os investidores da
Oferta Global(2) .......................................................................................
Percentual de aumento imediato para os acionistas existentes após a
Oferta Global(3) ....................................................................................
(1)
(2)

(3)

15,83
31,07
28,67
(2,40)
12,84
81,14%

Considerando-se o Preço por Ação.
Calculado com base no Preço por Ação, considerando o Preço por Ação como sendo o preço de fechamento das ações ordinárias de nossa
emissão na BM&FBOVESPA em 27 de março de 2012 de R$14,50.
O percentual de diluição por Ação para os acionistas existentes é calculado dividindo a diluição do valor patrimonial contábil por Ação
para os acionistas existentes pelo Preço por Ação.

O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial e será fixado com base no valor de
mercado das ações de nossa emissão, auferido após a realização do Procedimento de Bookbuilding.
Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do preço de emissão das Ações e
das condições da presente Oferta Global, vide a seção “Informações Relativas à Oferta”, na página
42 deste Prospecto.
Planos de Opções de Compra de Ações
Na data deste Prospecto, a Companhia não possui um plano de opção de compra de ações e não
pretende implementar referido plano tão logo a Oferta Global seja concretizada.
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Anexos
•

Estatuto Social, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de março de 2012

•

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Emissora que aprovou a realização da Oferta
Global, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas, e a autorização para o
aumento de capital dentro do limite do capital autorizado

•

Ata da Reunião do Conselho de Administração que Aprovou o Aumento de Capital e a
Realização da Oferta

•

Declaração da Companhia nos termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400

•

Declaração do Coordenador Líder nos Termos do Artigo 56 da Instrução CVM 400
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•

Estatuto Social, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de março de 2012
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ESTATUTO SOCIAL
FIBRIA CELULOSE S.A.

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 1º - A FIBRIA CELULOSE S.A., sociedade anônima com registro de companhia aberta,
rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
§1º- Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado,
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”),
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA
(“Regulamento do Novo Mercado”).
§2º- As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas
neste Estatuto.
Artigo 2º - A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Alameda Santos, nº 1357, 6º andar, podendo abrir filiais, estabelecimentos e escritórios em qualquer
parte do país ou do exterior.
Artigo 3º - A duração da Companhia é por prazo indeterminado.
Artigo 4º - A Companhia tem por objeto: a) a indústria e o comércio, no atacado e no varejo de
celulose, papel, papelão e quaisquer outros produtos derivados desses materiais, próprios ou de
terceiros; b) comércio, no atacado e no varejo, de produtos destinados ao uso gráfico em geral; c) a
exploração de todas as atividades industriais e comerciais que se relacionarem direta ou
indiretamente com seu objetivo social; d) a importação de bens e mercadorias relativos aos seus fins
sociais; e) a exportação dos produtos de sua fabricação e de terceiros; f) a representação por conta
própria ou de terceiros; g) a participação em outras sociedades, no país ou no exterior, qualquer que
seja a sua forma e objeto, na qualidade de sócia, quotista ou acionista; h) a prestação de serviços de
controle administrativo, organizacional e financeiro às sociedades ligadas ou a terceiros; i) a
administração e implementação de projetos de florestamento e reflorestamento, por conta própria ou
de terceiros, incluindo o gerenciamento de todas as atividades agrícolas que viabilizem a
produção,fornecimento e abastecimento de matéria prima para indústria de celulose, papel, papelão
e quaisquer outros produtos derivados desses materiais; e j) a prestação de serviços técnicos,
mediante consultoria e assessoria às suas controladas ou a terceiros.
CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$8.379.397.179,59 (oito
bilhões, trezentos e setenta e nove milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e setenta e nove
reais e cinquenta e nove centavos), dividindo-se em 467.934.646 (quatrocentos e sessenta e sete
milhões, novecentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis) ações ordinárias, todas
nominativas escriturais e sem valor nominal.
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§ 1º - O capital social divide-se exclusivamente em ações ordinárias, vedada a emissão de ações
preferenciais.
§ 2º - As ações são indivisíveis perante a Companhia e a cada ação corresponderá 1 (um) voto nas
deliberações das Assembleias Gerais.
§ 3º - Os acionistas terão preferência para subscrição de ações nos aumentos do capital social na
proporção das respectivas participações.
§ 4º - As novas ações resultantes de qualquer aumento do capital social serão lançadas e creditadas
nas contas de depósito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da data da publicação da ata da respectiva
Assembleia Geral.
§ 5º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 6º - O capital social poderá ser aumentado, na forma do artigo 168 da Lei nº 6.404/76,
mediante a emissão de até 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) novas ações ordinárias, por
deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.
§ 1º - Compete ao Conselho de Administração fixar o preço e a quantidade de ações a serem
emitidas, bem como o prazo e as condições de integralização, mas a subscrição em bens dependerá
da aprovação do laudo de avaliação pela Assembleia Geral, na forma da lei.
§ 2º - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração pode:
a) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;
b) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a
administradores ou empregados da Companhia ou de sociedade sob seu controle, sem que os
acionistas tenham direito de preferência à aquisição dessas ações, observado limite anual de 1%
(um por cento) do capital social para a outorga de opções e o limite de 5% (cinco por cento) do
capital social para o total de opções outorgadas; e
c) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem
bonificação em ações.
§ 3º - Na emissão de ações e de debêntures conversíveis em ações, ou de bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, o direito de
preferência para os antigos acionistas poderá ser excluído ou ser reduzido o prazo para seu
exercício.
§ 4º - A exclusão do direito de preferência para os antigos acionistas ou a redução do prazo para seu
exercício não se aplicará na emissão de bônus de subscrição quando este for atribuído, como
vantagem adicional, aos subscritores de ações ou debêntures conversíveis em ações.
CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO
Artigo 7º - A Companhia é administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, com
os poderes e atribuições conferidos por lei e por este Estatuto.
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§1º – Sem prejuízo dos demais deveres previstos neste Estatuto e na legislação, os novos
administradores que forem eleitos para a Companhia (Diretores e membros do Conselho de
Administração) deverão, previamente a sua posse, subscrever o Termo de Anuência dos
Administradores ao Contrato de Participação no Novo Mercado, celebrado pela Companhia, seus
acionistas controladores e administradores com a BM&FBOVESPA, pelo qual se comprometerão a
cumprir as regras ali constantes.
§ 2º – Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
SEÇÃO I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 8º - O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9
(nove) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
com mandato unificado de 2 (dois) anos, que se iniciará mediante assinatura do termo de posse
lavrado no livro próprio.
§ 1º - No mínimo 20% dos conselheiros eleitos (e respectivos suplentes) deverão ser Conselheiros
Independentes, conforme a definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, e
expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger.
§ 2º - O(s) conselheiro(s) eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4° e 5° da Lei n°
6.404/76 será(ão) considerado( s) independente(s).
§ 3º - Quando a aplicação do percentual definido no § 1º acima resultar em número fracionário de
conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior se
a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for
inferior a 0,5 (cinco décimos).
§ 4º - Na eleição dos membros do Conselho de Administração e respectivos suplentes,
independentemente do processo de eleição que vier a ser adotado, qualquer acionista que deseje
indicar um candidato e/ou respectivo suplente que não seja(m) integrante(s) do Conselho de
Administração deverá notificar a Companhia a este respeito, por escrito, até 10 (dez) dias antes da
realização da Assembleia, indicando o nome, qualificação e curriculum profissional de cada um e
anexando à notificação termo firmado pelo candidato atestando sua aceitação a concorrer ao cargo.
A Companhia, tão logo receba a indicação, deverá enviar à Bolsa de Valores, inserir em página da
rede mundial de computadores e manter disponível para os acionistas na sede da Companhia,
documento com o nome, a qualificação e o curriculum do(s) candidato(s).
§5º - Exceto no caso de eleição por voto múltiplo, o candidato e/ou suplente indicado por qualquer
acionista na forma do § 4º acima deverá, obrigatoriamente, integrar uma chapa proposta conforme
previsto no artigo 16, §§ 2º e 3º.
Artigo 9º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser reeleitos, devendo, em caso
contrário, permanecer em seus cargos até a posse de seus substitutos.
Artigo 10 - O Conselho de Administração terá um Presidente e poderá ter um Vice-Presidente,
indicados pela mesma Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho de Administração, ou
em reunião do próprio Conselho de Administração.
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Artigo 11 – Observado o disposto no Artigo 16 deste Estatuto, os membros efetivos e respectivos
suplentes do Conselho de Administração serão eleitos por maioria simples de votos dos acionistas
presentes à Assembleia.
Parágrafo único - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará
condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do
disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Artigo 12 - A substituição dos membros do Conselho de Administração, de forma temporária ou em
virtude de vacância do cargo, far-se-á da seguinte maneira:
I - ocorrendo impedimento de membro efetivo, seu suplente assumirá até que cesse o impedimento;
II - ocorrendo vacância do cargo de membro efetivo, seu suplente assumirá até a realização da
primeira Assembleia Geral Ordinária, que elegerá o substituto;
III - no caso de vacância, simultânea ou sucessiva, dos cargos de membro efetivo e seu suplente, os
demais membros do Conselho de Administração nomearão seus substitutos, que servirão até a
primeira Assembleia Geral, quando então serão eleitos seus substitutos em caráter definitivo;
IV - no caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, suas funções
passarão a ser exercidas, em caráter temporário, pelo Vice-Presidente do órgão; e
V - no caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente
do Conselho assumirá interinamente a Presidência do órgão e convocará, imediatamente,
Assembleia Geral para preenchimento do cargo vago e para a eleição de um novo Presidente do
Conselho de Administração.
Artigo 13 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, e,
extraordinariamente, a qualquer tempo, de acordo com as necessidades estatutárias ou quando
necessário aos interesses sociais.
Parágrafo Único – Nas reuniões do Conselho de Administração, a participação de qualquer dos
membros poderá ocorrer por intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou outro meio
de comunicação que permita a identificação do referido membro e a comunicação simultânea com
as demais pessoas participantes da reunião. Em tal caso, os membros do Conselho de Administração
serão considerados presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata.
Artigo 14 - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente ou
outro conselheiro indicado pelos presentes e secretariadas por qualquer pessoa por estes indicada.
Das reuniões lavrar-se-ão as respectivas atas no livro próprio.
Artigo 15 - As reuniões do Conselho instalam-se com metade mais um dos seus membros, sendo as
deliberações tomadas por maioria de votos dos conselheiros presentes, cabendo ao Presidente ou
seu substituto, além de seu próprio voto, também o voto de qualidade, em caso de empate.
Artigo 16 – Ressalvada a adoção do processo de voto múltiplo, nos termos dos §§ 5ºa 7º abaixo e do
artigo 141 da Lei nº 6.404/76, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo
sistema de chapas, vedada a votação individual em candidatos.
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§ 1º - Será sempre indicada à reeleição, por proposta do Conselho de Administração, chapa
composta pelos integrantes do Conselho, observadas as seguintes normas:
a) se qualquer membro do Conselho deixar, por decisão sua ou impedimento, de integrar a chapa,
caberá ao Conselho de Administração completá-la;
b) a administração da Companhia deverá, até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia
Geral, enviar à Bolsa de Valores, inserir em página da rede mundial de computadores e manter
disponível para os acionistas na sede da Companhia, documento com o nome, a qualificação e o
curriculum dos candidatos a membros integrantes da chapa formada nos termos deste parágrafo.
§ 2º - É facultado a qualquer outro acionista, ou conjunto de acionistas, propor outra chapa para o
Conselho de Administração, observadas as seguintes normas:
a) a proposta deverá ser comunicada por escrito à Companhia até 10 dias antes da data para a qual
estiver convocada a Assembleia, sendo vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo
acionista ou conjunto de acionistas;
b) a comunicação deverá conter as informações e documentos constantes da alínea “b”, § 1º, do
artigo 16, com especificação dos membros, bem como termo firmado pelos candidatos atestando
sua aceitação a concorrer ao cargo;
c) tão logo receba, de qualquer acionista (ou grupo de acionistas) proposta de chapa alternativa, tal
como previsto na letra “b” imediatamente acima, a administração da Companhia deverá enviar à
Bolsa de Valores, inserir em página da rede mundial de computadores e manter disponível para os
acionistas na sede da Companhia, documento com o nome, a qualificação e o curriculum dos
candidatos a membros integrantes da chapa alternativa apresentada.
§ 3º - A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas diferentes, inclusive a de que trata o §
1º.
§ 4º - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa e serão declarados eleitos os candidatos
da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
§ 5º - Na eleição dos membros do Conselho de Administração é facultado aos acionistas que
representem o percentual mínimo estabelecido no caput do artigo 141 da Lei nº 6.404/76 (observada
a redução do referido percentual constante da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução
CVM n° 282/98) requerer a adoção do processo de voto múltiplo até 48 horas antes da data para a
qual estiver convocada a Assembleia.
§ 6º - A Companhia deverá, imediatamente após o recebimento do pedido, publicar aviso aos
acionistas comunicando que (i) a eleição se dará pelo processo de voto múltiplo e (ii) os candidatos
a membros efetivos do Conselho de Administração serão os integrantes das chapas de que tratam os
§§ 1º e 2º deste artigo, assim como o candidato que tiver sido indicado por qualquer acionista,
observado o disposto no artigo 8 º, § 4º deste Estatuto.
§ 7º - Requerida a adoção do processo de voto múltiplo, cada acionista terá o direito de cumular os
votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários. Serão declarados eleitos os membros que
receberem a maior quantidade de votos.
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Artigo 17 – Além das demais atribuições previstas neste Estatuto Social, compete ao Conselho de
Administração:
I - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
II - eleger, destituir a qualquer tempo e substituir os membros da Diretoria, fixando-lhes as
atribuições;
III - estabelecer os critérios de distribuição individual da verba de remuneração aprovada pela
Assembleia Geral, entre os seus próprios membros e os da Diretoria;
IV - fiscalizar a gestão da Diretoria e dos Diretores;
V - convocar as Assembleias Gerais nos casos previstos em lei ou quando julgar conveniente;
VI - aprovar os planos de expansão;
VII - autorizar a distribuição de dividendos intermediários, a título de antecipação do dividendo
anual;
VIII - aprovar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas;
IX - escolher e destituir os auditores independentes;
X - fixar o preço de emissão das ações nos aumentos de capital por subscrição pública ou particular,
fixando, ainda, as demais condições a que se submete a emissão;
XI - elaborar e apresentar à Assembleia Geral Ordinária o relatório anual das atividades sociais,
instruindo-o com as demonstrações financeiras legalmente exigidas em cada exercício;
XII - deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição dentro do limite autorizado
estabelecido no artigo 6º;
XIII - submeter à Assembleia Geral proposta de plano de outorga de opção de compra de ações aos
administradores ou aos empregados da Companhia;
XIV – autorizar (a) a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou
permanência em tesouraria e (b) a alienação das ações mantidas em tesouraria;
XV – autorizar a alienação ou a oneração de bens imóveis da Companhia em valor total superior a
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no exercício;
XVI – autorizar a prestação de garantias em favor de terceiros, excetuadas aquelas prestadas em
favor de sociedades ou entidades controladas pela própria Companhia, isoladamente ou em
conjunto, que independerão de autorização do Conselho de Administração;
XVII – autorizar a celebração de quaisquer negócios jurídicos que obriguem a Companhia, ou
exonerem terceiros de responsabilidade para com ela, quando os valores envolvidos forem
superiores a R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), observado o disposto no inciso
XVIII do presente artigo;
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XVIII – autorizar a celebração de quaisquer negócios jurídicos entre a Companhia e suas
controladas, de um lado, e quaisquer partes relacionadas, de outro lado, quando os valores
envolvidos forem superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) por ano;
XIX - deliberar sobre a emissão de notas promissórias (commercial papers), para colocação pública
no Brasil, dispondo sobre: (i) valor da emissão e sua divisão em séries; (ii) quantidade e valor
nominal; (iii) condições de remuneração e atualização monetária; (iv) prazo de vencimento dos
títulos; (v) garantias; (vi) demonstrativo para comprovação da observância dos limites legais; (vii)
local de pagamento; (viii) contratação de prestação de serviços correlatos à emissão;
XX - com vistas à observância de boas práticas de Governança Corporativa, aprovar a criação de
Comitês (sendo um deles o Comitê de Finanças), bem como os respectivos regulamentos, que
conterão, além de outras matérias de interesse da Companhia, as regras específicas relativas aos
trabalhos, competência, remuneração e procedimentos;
XXI – definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas, para a preparação de laudo de avaliação para os fins das ofertas públicas previstas nos
Capítulos VII, e IX deste Estatuto Social;
XXII- – manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer
prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública
de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez
dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de
ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em
relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes,
bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
XXIII - definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a
elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de OPA para cancelamento de
registro de companhia aberta ou para saída do Novo Mercado.
Artigo 18 - O Conselho de Administração designará, dentre os Diretores, aquele que acumulará as
funções de Diretor de Relações com Investidores, competindo-lhe prestar as informações
necessárias aos investidores, Bolsas de Valores e à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
SEÇÃO II – DIRETORIA
Artigo 19 - A Diretoria será composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros,
acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, podendo
ser reeleitos, sendo, um Diretor-Presidente e os demais sem designação específica.
§ 1º - Os Diretores são desobrigados de penhor ou caução de ações.
§ 2º - A investidura no cargo de Diretor dar-se-á mediante assinatura do termo de posse, lavrado no
livro de Atas das Reuniões da Diretoria, observado o disposto no artigo 11, parágrafo único, deste
estatuto.
§ 3º - Findo o período para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus
cargos, até a eleição e posse dos substitutos eleitos.
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§ 4º - No caso de vacância ou de impedimento definitivo de Diretor, o Conselho de Administração
poderá eleger o substituto, que completará o prazo de gestão do substituído.
§ 5º - Na ausência ou impedimento temporário de Diretor, o Diretor-Presidente designará aquele,
dentre os Diretores, que acumulará, provisoriamente, as funções do ausente ou impedido.
§ 6º - Os Diretores receberão a remuneração que for fixada, individualmente, pelo Conselho de
Administração.
Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á quando necessário deliberar sobre os assuntos de sua
competência, fixados na lei ou neste Estatuto.
§ 1º - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor-Presidente. No caso de sua ausência e
falta da designação prevista no artigo 24, os demais diretores elegerão, no ato, aquele que presidirá
a reunião.
§ 2º - As resoluções da Diretoria serão lavradas em ata, transcrita no livro próprio.
§ 3º - As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença, no mínimo, da maioria dos seus
membros.
§ 4º - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao DiretorPresidente, em caso de empate, o voto de qualidade.
Artigo 21 - Compete à Diretoria, observado o disposto nos Artigos 23 e 26:
I - os mais amplos e gerais poderes de gestão e de representação da Companhia para a prática de
atos jurídicos em geral, dentro dos limites estabelecidos por lei e por este Estatuto;
II – autorizar previamente, em reunião de Diretoria:
(a) a abertura de filiais ou estabelecimentos previstos no artigo 2º deste Estatuto;
(b) a celebração de quaisquer negócios jurídicos que obriguem a Companhia, ou exonerem terceiros
de responsabilidade para com ela, incluída a prestação de avais, fianças e quaisquer outras garantias
fidejussórias ou reais, quando os valores envolvidos forem superiores a R$20.000.000,00 (vinte
milhões de reais) no exercício, observada a autorização expressa do Conselho de Administração nos
casos previstos nos incisos XIV a XVIII do artigo 17 deste Estatuto;
(c) a criação de subsidiárias ou o investimento em outras sociedades, salvo os decorrentes de
incentivos fiscais.
Artigo 22 - A representação ativa e passiva da Companhia, para a prática de quaisquer atos, bem
como para a celebração de quaisquer negócios jurídicos, respeitadas as competências privativas do
Conselho de Administração e da Diretoria previstas neste Estatuto e observada a necessidade de
autorização daqueles órgãos conforme previsto no Artigo 17, incisos XIV a XVIII, e no Artigo 21,
II deste Estatuto, dar-se-á mediante assinatura conjunta de dois Diretores ou de um Diretor e um
procurador, ou ainda de dois procuradores, legalmente constituídos e com poderes específicos.
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§ 1º - Ressalvado o disposto neste Estatuto, a Companhia poderá ser representada por um único
Diretor ou procurador (i) na prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados
perante repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista,
Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, (ii) junto a
concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, em atos que não importem em assunção de
obrigações ou na desoneração de obrigações de terceiros, (iii) para preservação de seus direitos em
processos administrativos ou de qualquer outra natureza, e no cumprimento de suas obrigações
fiscais, trabalhistas ou previdenciárias, (iv) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou
depósito em contas bancárias da Companhia e (v) para fins de recebimento de intimações, citações,
notificações ou interpelações, ou ainda para representação da Companhia em Juízo.
§ 2º - Os procuradores serão nomeados por instrumento próprio, assinado por dois Diretores, no
qual se especificarão os poderes conferidos e o prazo, sempre determinado, salvo quando
outorgados a profissionais habilitados para o foro em geral, com os poderes da cláusula ad judicia
et extra, ou para a defesa dos interesses da Companhia em processos administrativos.
Artigo 23 - Ao Diretor Presidente compete:
a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
b) cumprir e zelar para que seja cumprido este Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e as
resoluções do Conselho de Administração e da Diretoria;
c) coordenar e supervisionar as atividades dos membros da Diretoria, objetivando compatibilizar a
atuação de todos no interesse da Companhia.
Artigo 24 – O Diretor Presidente será substituído em suas ausências ou impedimentos, por outro
Diretor por ele designado, por escrito ou verbalmente, podendo o substituto exercer todas as
atribuições próprias do Diretor-Presidente nos termos deste Estatuto Social.
Artigo 25 - Compete aos Diretores a responsabilidade individual pela supervisão e controle das
atividades inerentes às suas respectivas áreas de atuação, além de outras atribuições que lhes sejam
outorgadas pelo Conselho de Administração e pelo Diretor Presidente.
Artigo 26 – Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
a) administrar a política acionária;
b) representar a Companhia perante os órgãos de supervisão e entidades nacionais ou internacionais
do mercado em que seus valores mobiliários estejam admitidos à negociação, em especial a CVM e
a BM&FBOVESPA;
c) representar a Companhia perante o público investidor e prestar as informações necessárias;
d) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; e
e) executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Diretor-Presidente.
CAPÍTULO IV – CONSELHO FISCAL
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Artigo 27 - O Conselho Fiscal funcionará em caráter permanente, compor-se-á de 3 (três) a 5
(cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, e reger-se-á
pelas leis e normas regulamentares aplicáveis, pelo presente Estatuto Social e por seu Regimento
Interno.
§ 1º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura
de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal, bem como de Termo
de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, conforme previsto no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado.
§ 2º - Os membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito à remuneração fixada pela Assembleia
Geral, respeitado o limite mínimo legal, e não poderão receber qualquer remuneração adicional da
Companhia, de sociedade por ela controlada ou com ela coligada, exceto se essa remuneração
adicional decorrer de, ou relacionar-se com, serviços prestados à Companhia anteriormente à
eleição, ou não comprometer o exercício da função de conselheiro fiscal.
§ 3º - Somente poderão compor o Conselho Fiscal pessoas que atendam aos requisitos previstos em
lei e normas regulamentares.
§ 4º - Durante a vacância do cargo de qualquer membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente
exercerá a função.
§ 5º - Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer sua função com base nos deveres de
lealdade, diligência e informação previstos em lei e normas regulamentares.
§ 6º - Poderá o Conselho Fiscal, para o exercício de suas funções, reunir-se com a administração, a
auditoria interna e os auditores independentes da Companhia.
§ 7º - O funcionamento do Conselho Fiscal será regulado por Regimento Interno aprovado em
reunião própria e será arquivado na sede da Companhia.
CAPÍTULO V - ASSEMBLEIAS GERAIS
Artigo 28 - A Assembleia Geral dos Acionistas, convocada e instalada na forma da lei e deste
Estatuto, é o órgão supremo para decidir sobre todos os negócios sociais e tomar as resoluções que
julgar convenientes, sendo de 15 (quinze) dias o prazo de antecedência da primeira convocação e de
8 (oito) o da segunda. Em se tratando de matéria complexa, a Assembleia poderá ser convocada
com 30 (trinta) dias de antecedência, nos termos da regulamentação em vigor.
§ 1º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias enumeradas no
artigo 132 da Lei 6.404/76.
§ 2º - A Assembleia Geral poderá reunir-se, extraordinariamente, a qualquer tempo, mediante
convocação do Conselho de Administração assinada por qualquer de seus membros e, também, nas
hipóteses previstas em lei, por convocação de acionistas ou do Conselho Fiscal.
§ 3º - A Assembleia Geral será presidida e secretariada por presidente e secretário escolhidos pelos
acionistas presentes na ocasião de sua realização.
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§ 4º - Os procuradores e os representantes de acionistas poderão participar das Assembleias Gerais
quando houverem depositado, na sede social, até três dias úteis antes da data marcada para aquelas
reuniões plenárias, os respectivos instrumentos de mandato e de representação. Caso o acionista não
tenha depositado os instrumentos de mandato e de representação no prazo estabelecido neste
Estatuto, poderá participar da Assembleia, desde que compareça à Assembleia munido com os
originais dos documentos comprobatórios de seus poderes.
§ 5º - Além das matérias que são de sua competência previstas em lei e no presente Estatuto Social,
competirá também à Assembleia Geral aprovar:
a) o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
b) a saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA;
c) a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia para os fins das ofertas públicas previstas nos Capítulos VII e IX deste Estatuto Social,
dentre lista tríplice de empresas apontadas pelo Conselho de Administração;
d) planos de outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia e
de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de
preferência dos acionistas.
§ 6° A deliberação acerca de alterações ou exclusão do artigo 32 deste Estatuto Social será tomada
pela maioria dos votos presentes, observado o quorum mínimo de deliberação igual ou superior a
30% (trinta por cento) do capital votante.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS
Artigo 29 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada
ano, data em que serão levantadas as demonstrações financeiras correspondentes, de acordo com as
determinações legais.
Parágrafo único - A Companhia poderá levantar balanços intermediários em qualquer época do
exercício social, com base nos quais o Conselho de Administração poderá aprovar a antecipação
dos dividendos previstos neste Estatuto.
Artigo 30 - Os administradores proporão à Assembleia Geral Ordinária a destinação a ser dada ao
lucro líquido do exercício, destinando-se, obrigatória e sucessivamente:
I - 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal que não excederá de 20% (vinte por
cento) do capital social;
II - a parcela correspondente à constituição de reservas de contingências;
III - 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados ao pagamento do dividendo anual
obrigatório aos acionistas, apurado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976;
IV - o saldo que se apurar terá sua destinação fixada pela Assembleia Geral, observado o disposto
em lei.
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Parágrafo único - O pagamento de dividendos dar-se-á no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração que o aprovar.
Artigo 31 – Por deliberação do Conselho de Administração poderão ser pagos ou creditados aos
acionistas juros a título de remuneração sobre o capital próprio, até o limite permitido em lei, nos
termos do artigo 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, cujo montante poderá ser imputado
ao valor dos dividendos obrigatórios de que trata o item III do artigo 30 acima, nos termos da
legislação pertinente.
CAPÍTULO VII – OFERTA PÚBLICA EM CASO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
RELEVANTE
Artigo 32 - Qualquer Pessoa (conforme definida no parágrafo 1º abaixo) que subscreva, adquira ou,
de qualquer forma, torne-se titular, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, de Participação
Relevante (conforme definida no parágrafo 2º abaixo) na Companhia deverá, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias a contar da data do evento do qual resultar a titularidade de Participação
Relevante, realizar oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia
(“OPA”), observando-se o disposto na regulamentação aplicável da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM, os regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste artigo.
§ 1º - Para fins deste Estatuto Social, “Pessoa” significa qualquer pessoa incluindo, sem limitação,
qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos,
universalidade de direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no
Brasil ou no exterior, ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou que atue conjuntamente
representando os mesmos interesses. Incluem-se, dentre os exemplos de grupo de pessoas que atue
representando conjuntamente os mesmos interesses aquela (i) que seja, direta ou indiretamente,
controlada ou administrada por pessoa integrante do grupo de pessoas, (ii) que controle ou
administre, sob qualquer forma, pessoa integrante do grupo de pessoas, (iii) que seja, direta ou
indiretamente, controlada ou administrada por qualquer pessoa que controle ou administre, direta ou
indiretamente, pessoa integrante do grupo de pessoas, (iv) na qual o controlador de tal pessoa
integrante do grupo de pessoas detenha, direta ou indiretamente, participação societária igual ou
superior a 25% (vinte e cinco por cento) do capital votante, (v) na qual tal pessoa integrante do
grupo de pessoas detenha, direta ou indiretamente, participação societária igual ou superior a 25%
(vinte e cinco por cento) do capital votante, ou (vi) que detenha, direta ou indiretamente,
participação societária igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do capital votante da
pessoa integrante do grupo de pessoas.
§ 2º - Para fins deste Estatuto Social, “Participação Relevante” significa a quantidade de ações de
emissão da Companhia em percentual igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do total de
ações de sua emissão.
§ 3º - Para fins deste Estatuto Social, “Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo de
acionistas, conforme definido no Regulamento do Novo Mercado (“Grupo de Acionistas”), que
exerça o Poder de Controle (conforme definido no parágrafo 4º abaixo).
§ 4º - Para fins deste Estatuto Social, o termo “Poder de Controle” significa o poder efetivamente
utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de
forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da participação societária detida.
Há presunção relativa de titularidade do Poder de Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de
Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos
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acionistas presentes nas três últimas Assembleias gerais da Companhia, ainda que não seja titular
das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
§ 5º - A OPA deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia, (ii)
efetivada em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA, (iii) lançada pelo preço determinado de
acordo com o previsto no § 6º abaixo, e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a
aquisição na OPA de ações de emissão da Companhia.
§ 6º - O preço de aquisição da OPA de cada ação de emissão da Companhia será o maior dos
seguintes valores:
(a) valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação econômico financeiro da Companhia
realizada por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de
companhias abertas, escolhida pela Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de
Administração, de lista tríplice, observado o disposto no § 1º do Artigo 40;
(b) Valor da Ação acrescido de Prêmio correspondente a 50% (cinqüenta por cento) aplicado sobre
referido valor. Para os fins deste Estatuto, “Valor da Ação” corresponde ao maior valor entre: (i) a
maior cotação unitária de ações de emissão da Companhia durante o período de 12 (doze) meses
anterior à realização da OPA em qualquer bolsa de valores na qual as ações da Companhia forem
negociadas, e (ii) o preço unitário referente à última emissão de ações da Companhia, em um
período de 12 (doze) meses retroativos à data da realização da OPA, corrigido pela taxa referencial
de correção monetária SELIC, da data da referida emissão de ações, até a data da apresentação da
OPA.
§ 7º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a possibilidade de
terceiro formular OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
§ 8º - A Pessoa estará obrigada a atender as eventuais solicitações ou exigências da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM relativas à OPA, dentro dos prazos máximos prescritos na
regulamentação aplicável.
§ 9º - Na hipótese de a Pessoa não cumprir com as obrigações impostas por este Artigo, inclusive no
que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização da OPA, ou (ii) para
atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual a Pessoa não poderá votar, para
deliberar a suspensão do exercício dos direitos da Pessoa que não cumpriu com qualquer obrigação
imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de
1976.
§ 10 - Qualquer Pessoa que adquira ou se torne titular, no Brasil ou no exterior, de outros direitos,
inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre ações de emissão da Companhia que resulte em que tal
Pessoa passe a ser titular de Participação Relevante estará igualmente obrigada a, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data do evento que resultou na titularidade da Participação
Relevante, realizar uma OPA, nos termos descritos neste artigo 32.
§ 11 - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei n.º 6.404/76 e dos artigos 34, 35 e 36 deste
Estatuto Social excluem o cumprimento pela Pessoa titular de Participação Relevante das
obrigações constantes deste artigo.
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§ 12 - O disposto neste artigo 32 não se aplica na hipótese de uma pessoa tornar-se titular de
Participação Relevante em decorrência (i) da incorporação, pela Companhia, de uma outra
sociedade, (ii) da incorporação, pela Companhia, das ações de emissão de uma outra sociedade ou
(iii) da subscrição de ações de emissão da Companhia, realizada em uma única emissão primária
aprovada em Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de
Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de
emissão das ações com base em Valor Econômico.
§ 13 - Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA determine a adoção de um critério de
cálculo para a fixação do preço de aquisição, na OPA, de cada ação de emissão da Companhia que
resulte em preço de aquisição superior àquele determinado nos termos do § 6º acima, deverá
prevalecer, na efetivação da OPA, aquele preço de aquisição calculado nos termos da
regulamentação da CVM.
Artigo 33 - Qualquer Pessoa que seja titular de Ações em Circulação da Companhia, em quantidade
superior a 10% (dez por cento) do total de ações de emissão da Companhia e que deseje realizar
uma nova aquisição de ações de emissão da Companhia (“Nova Aquisição”), estará obrigado a,
previamente a cada Nova Aquisição, comunicar por escrito à Companhia essa intenção, com
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data prevista para a realização da Nova Aquisição.
§ 1º - Para fins deste artigo, “Ações em Circulação” significa todas as ações de emissão da
Companhia exceto aquelas (i) de titularidade, direta ou indiretamente, do Acionista Controlador
(conforme definido no parágrafo 3º do Artigo 32) ou de pessoas a ele vinculadas; (ii) na tesouraria
da Companhia; (iii) detidas por sociedade controlada pela Companhia; e (iv) de titularidade, direta
ou indiretamente, dos administradores da Companhia.
§ 2º - Na hipótese de a Pessoa não cumprir com as obrigações impostas por este artigo, aplica-se o
disposto no artigo 32, § 9º, acima.
CAPÍTULO VIII – ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 34 - A Alienação do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como
por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de
que o adquirente do Poder de Controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações de
emissão da Companhia de que os demais acionistas sejam titulares, observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a
lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador alienante.
§ 1º - Para fins deste Estatuto Social, “Alienação do Controle da Companhia” significa a
transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle.
§ 2º - Para fins deste Estatuto Social, “Ações de Controle” significa as ações que asseguram, de
forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder
de Controle da Companhia, conforme definido no § 4º do artigo 32 deste Estatuto.
Artigo 35 - A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser realizada:
I - nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do
Controle da Companhia; e
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II - em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia,
sendo que, nesse caso, o alienante do Poder de Controle da Companhia ficará obrigado a declarar à
BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar a documentação que
comprove tal valor.
Parágrafo Único - A obrigação de oferta pública prevista neste Artigo não se aplicará quando,
implementada qualquer forma de reestruturação societária dos acionistas que exerçam o Poder de
Controle da Companhia, qualquer deles deixe de ser acionista controlador direto, mas o Poder de
Controle da Companhia permaneça na titularidade do Grupo Econômico do qual tal acionista faça
parte e este continue a exercer o Poder de Controle, mesmo que indiretamente. Para os fins do
disposto neste Artigo, entende-se por Grupo Econômico as sociedades que controlem ou que
estejam, direta ou indiretamente, sob o mesmo controle acionário do acionista antes mencionado.
Artigo 36 - Aquele que, por meio de contrato particular de compra de ações celebrado com o
Acionista Controlador da Companhia, envolvendo qualquer quantidade de ações, a adquirir o Poder
de Controle da Companhia, estará obrigado a:
I – efetivar a oferta pública referida no Artigo 34 do presente Estatuto Social; e
II – pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta
pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à
data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida
quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos
pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor
diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus
regulamentos.
Artigo 37 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do Poder
de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores, conforme previsto no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado. A Companhia tampouco registrará acordo de acionistas que disponha
sobre o exercício do Poder de Controle enquanto seus signatários não subscreverem o Termo de
Anuência dos Controladores.
CAPÍTULO IX - CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 38 - Na oferta pública de aquisição de ações a ser realizada pelo acionista ou grupo de
acionistas que detiver o Poder de Controle ou pela Companhia para o cancelamento do seu registro
de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico
apurado em laudo de avaliação (“Valor Econômico”), respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis.
Artigo 39 - Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária deliberem a saída da
Companhia do Novo Mercado ou caso essa saída venha a ocorrer em virtude de operação de
reorganização societária, na qual os valores mobiliários de emissão da companhia resultante de tal
reorganização não sejam admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o acionista ou grupo de
acionistas que detiver o Poder de Controle da Companhia deverá efetivar oferta pública de
aquisição de ações, cujo preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico
apurado em laudo de avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
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Artigo 40 - O laudo de avaliação de que tratam os artigos 38 e 39 deste Estatuto Social deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independente
quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e Acionista(s) Controlador(es),
devendo o laudo também satisfazer os requisitos dos §§ 1º e 6º do artigo 8º da Lei n.º 6.404/76.
§ 1º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor
Econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação,
não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas
representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembleia, que, se instalada em
primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do total das Ações em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação,
poderá contar com a presença de qualquer quantidade de acionistas titulares de Ações em
Circulação.
§ 2º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente a quem
couber a apresentação da oferta pública (ofertante).
Artigo 41 – Em caso de não haver Acionista Controlador: (i) sempre que for aprovado, em
Assembleia Geral, o cancelamento de registro de companhia aberta, deverá ser efetivada a oferta
pública de aquisição de ações, conforme previsto no Artigo 39, sendo que, neste caso, a Companhia
somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do
cancelamento do registro após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado
a favor do cancelamento de registro e que tenham aceitado a referida oferta; e (ii) sempre que for
aprovada, em Assembleia Geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja para registro de
negociação dos valores mobiliários fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária
conforme previsto no Artigo 39 deste Estatuto Social, a saída estará condicionada à realização de
oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo 39 acima.
§ 1º - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.”
§ 2º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de
ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá
aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Art. 42 – A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de
aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de
avaliação, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§ 1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput desse artigo.
§ 2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput
decorrer de deliberação da assembleia geral, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação
que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações
prevista no caput.
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§ 3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput
ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão
convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado.
§ 4º Caso a assembleia geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da Companhia
do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da
oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Artigo 43 – Em caso de não haver Acionista Controlador, se a BM&FBOVESPA determinar que as
cotações dos valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que
os valores mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo
Mercado em razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do
Novo Mercado por ato ou fato da administração, o Presidente do Conselho de Administração deverá
convocar, em até 2 (dois) dias da determinação, computados apenas os dias em que houver
circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembleia Geral
Extraordinária para sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo
Mercado ou, se for o caso, deliberar pela substituição de todo o Conselho de Administração e/ou a
saída da Companhia do Novo Mercado.
§ 1º Caso a Assembleia Geral Extraordinária mencionada no caput deste artigo delibere pela saída
da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is)
pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s)
na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§ 2º - Caso a Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja convocada
pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, tal Assembleia poderá ser
convocada por qualquer acionista da Companhia, observados os termos constantes do artigo 123,
parágrafo único, alíneas “b” e “c” da Lei nº 6.404/76.
CAPÍTULO X - ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 44 - Os acordos de acionistas, versando sobre as matérias a que alude o artigo 118, da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como quaisquer outras matérias, serão observados pela
Companhia, uma vez arquivados na sede social.
Parágrafo Único - As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos serão oponíveis a terceiros,
depois de averbados nos registros competentes da instituição depositária das ações de emissão da
Companhia.
CAPÍTULO XI – LIQUIDAÇÃO
Artigo 45 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia deliberar sobre o seu processamento, elegendo os liquidantes e os membros do
Conselho Fiscal, que deverá funcionar, obrigatoriamente, durante a liquidação.
CAPÍTULO XII – JUÍZO ARBITRAL
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Artigo 46 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, neste Estatuto Social, nas normas editadas
pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de
Participação no Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do
Mercado e do Regulamento de Sanções.
CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 47 - O disposto no artigo 32 deste Estatuto Social não se aplica aos acionistas que, em 30 de
abril de 2009, eram titulares de 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do total de ações de emissão
da Companhia e a seus sucessores, inclusive e em especial aos acionistas da Companhia signatários
do Acordo de Acionistas datado de 29 de outubro de 2009 e arquivado na sede social da
Companhia.
Artigo 48 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, observado o
previsto no Regulamento do Novo Mercado.
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