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AVISO AOS ACIONISTAS

Klabin S.A. (“Companhia”) vem, nos termos do artigo 4º do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM
nº 480/2009, informar aos seus acionistas que foi aprovado pelo Conselho de Administração
da Companhia, em reunião realizada em 30 de janeiro de 2018, o aumento de capital social
subscrito e integralizado da Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no
§ 8º do artigo 5º de seu Estatuto Social, no valor de R$ 19.644.000,00 (dezenove milhões,
seiscentos e quarenta e quatro mil reais), com a emissão de 1.571.520 (um milhão, quinhentas
e setenta e uma mil, quinhentas e vinte) ações ordinárias e 6.286.080 (seis milhões, duzentas e
oitenta e seis mil e oitenta) ações preferenciais da Companhia, ao preço de emissão de R$ 2,50
(dois reais e cinquenta centavos) por ação, entregues na forma de 1.571.520 (um milhão,
quinhentas e setenta e uma mil, quinhentas e vinte) Units, em decorrência do exercício do
direito de conversão requerido por titulares de 314.304 (trezentas e catorze mil, trezentas e
quatro) debêntures emitidas no âmbito do Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão
de Debêntures, Obrigatoriamente Conversíveis em Ações, da espécie subordinada, em Série
Única para Colocação Privada, da Klabin S.A., datada de 28 de novembro de 2013, sendo que
cada debênture é representada por cinco Units, conforme estabelecido na Escritura acima
mencionada. As ações, representadas na forma de Units, emitidas no âmbito deste aumento
de capital são integralizadas, única e exclusivamente, mediante a entrega em pagamento de
314.304 (trezentas e catorze mil, trezentas e quatro) debêntures da 6ª emissão da Companhia.
As novas ações participarão, em igualdade de condições com as demais ações, de todos os
benefícios e vantagens que vierem a ser declarados a partir da presente data.
Em consequência de tal deliberação, o capital social subscrito e integralizado da Companhia
passa de R$ 2.597.961.438,40 (dois bilhões, quinhentos e noventa e sete milhões, novecentos
e sessenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para
R$ 2.617.605.438,40 (dois bilhões, seiscentos e dezessete milhões, seiscentos e cinco mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), dividido em 4.826.429.840 (quatro
bilhões, oitocentos e vinte e seis milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, oitocentas e
quarenta) ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.867.920.255 (um bilhão,
oitocentos e sessenta e sete milhões, novecentas e vinte mil, duzentas e cinquenta e cinco)
ações ordinárias e 2.958.509.585 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões,
quinhentas e nove mil, quinhentas e oitenta e cinco) ações preferenciais.
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