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AVISO AOS DEBENTURISTAS
A Klabin S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), no âmbito da 6ª emissão de debêntures,
obrigatoriamente conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única (“Debêntures”
e “Emissão”, respectivamente), as quais foram objeto de colocação privada, nos termos e
condições estabelecidos no ‘Instrumento Particular de Escritura da 6ª (sexta) Emissão de
Debêntures, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única,
para Colocação Privada, da Klabin S.A.’ (“Escritura de Emissão”), como antecipado no Aviso aos
Debenturistas divulgado em 02 de agosto de 2016, vem comunicar aos senhores Debenturistas
que realizará, em 31 de janeiro de 2018 (“Data da Conversão”), a conversão da totalidade das
Debêntures em circulação em Units (“Conversão pela Emissora”).
Da Conversão da Totalidade das Debêntures em Circulação
A Companhia, nos termos da cláusula quarta, itens 4.6.3 e 4.6.3.1 da Escritura de Emissão,
solicitou a conversão da totalidade das Debêntures em circulação em Units, por meio de
Notificação de Conversão pela Emissora, ao Itaú Corretora de Valores Mobiliários S.A (“Agente
Escriturador”), à B3, Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), e à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”).
Observados os procedimentos operacionais do Agente Escriturador e da B3, conforme o caso,
será depositado na respectiva conta do Debenturista, na data de conversão das Debêntures, o
número de Units correspondentes à quantidade de Debêntures convertidas.
Do Pagamento de Juros
O Debenturista fará jus aos juros pro rata temporis, computados desde a data do último
pagamento de juros, 09 de janeiro de 2018, até a data da conversão, 31 de janeiro de 2018,
calculados sobre o Valor Nominal Atualizado da Debênture no mesmo período, na forma da
cláusula 4.9 da Escritura de Emissão. O pagamento dos juros pro rata ocorrerá na Data da
Conversão das Debêntures, quando do crédito das respectivas Units em favor do Debenturista.
Acionistas com posições convertidas no escritural poderão esclarecer eventuais dúvidas ligando
para: (11) 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais localidades),
em dias úteis das 9h às 18h.
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