Klabin S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.600
3°, 4° e 5° andares – Itaim Bibi
CEP 04538-132 – São Paulo-SP
Tel. 55 11 3046 5800
www.klabin.com.br

São Paulo, 17 de janeiro de 2018.
À
B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão
At.:
Ilmo. Sr. Marcelo Santos Heliodorio
Gerente de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários
de Renda Variável 1
c.c: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Srs. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Francisco José Bastos Santos – Superintendência Rel. Mercados Intermediários
Ref.:

Ofício nº 75/2018 SAE/GAE 1

Prezados Senhores,
Vimos, pela presente, em atenção ao Ofício nº 75/2018 SAE/GAE 1, abaixo
transcrito, prestar esclarecimentos sobre as informações contidas no Aviso aos
Debenturistas de 15/01/2018, que trata da conversão da totalidade das debentures da
6ª emissão, série única, em Units, bem como, do pagamento pro rata temporis de
juros aos debenturistas.
Isto posto e considerando o total de debêntures em circulação na data desta, ou seja,
24.862.132, informamos que:
i) a quantidade de ações a serem emitidas será de 621.553.300, formando
124.310.660 Units, sendo 124.310.660 ON’s e 497.242.640 PN’s;
ii) o montante do aumento de capital será de R$ 1.553.883.250,00;
iii) as novas ações emitidas em função da conversão de debêntures terão direito
integral e participarão em igualdade de condições a todos os benefícios e vantagens,
inclusive, eventuais proventos que vierem a ser declarados pela Companhia;
iv) o valor dos juros pro rata temporis, referente ao período de 09 a 31/01/2018, será
divulgado até o dia 30/01/18.

Sendo o que nos cumpria informar, subscrevemo-nos, permanecendo à
disposição.
Atenciosamente,
Klabin S.A.
Eduardo de Toledo
Diretor de Relações com Investidores
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“De: Emissores <emissores@b3.com.br>
Data: 16 de janeiro de 2018 15:05:20 GMT-5
Para: "eduardo.toledo@klabin.com.br" <eduardo.toledo@klabin.com.br>
Cc: "sep@cvm.gov.br" <sep@cvm.gov.br>, "gea-1@cvm.gov.br" <gea-1@cvm.gov.br>, "gea2@cvm.gov.br" <gea-2@cvm.gov.br>, "gea-3@cvm.gov.br" <gea-3@cvm.gov.br>, "gea4@cvm.gov.br" <gea-4@cvm.gov.br>, "gea-5@cvm.gov.br" <gea-5@cvm.gov.br>,
"smi@cvm.gov.br" <smi@cvm.gov.br>, "gsantos@cvm.gov.br" <gsantos@cvm.gov.br>
Assunto: Ofício 75/2018-SAE/GAE 1 - KLABIN S.A.
16 de janeiro de 2018
75/2018-SAE/GAE 1
KLABIN S.A.
At. Sr. Eduardo de Toledo
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre a conversão da totalidade das debêntures da 6ª
emissão, série única
Prezado Senhor,
Considerando o aviso aos debenturistas de 15/01/2018, que trata da conversão da totalidade
das debêntures da 6ª emissão, série única, em Units, bem como, do pagamento pro rata
temporis de juros aos debenturistas, solicitamos informar, até 17/01/2018:


A quantidade de ações ordinárias, preferenciais e de Units a serem emitidas;



O montante do aumento de capital em R$;



Se as ações emitidas em função da conversão de debêntures terão direito integral e
participarão em igualdade de condições a todos os benefícios e vantagens, inclusive,
eventuais proventos que vierem a ser declarados pela companhia, e



Valor dos juros pro rata temporis, por debênture referente ao período de 09 a
31/01/2018, lembrando que o formulário de proventos referente ao pagamento de
juros pro rata temporis às debêntures da 6ª emissão, série única, deverá ser enviado
até 18hs do dia 30/01/2018.

Atenciosamente,
Marcelo Santos Heliodorio
Gerência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda
Variável 1
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários

