São Paulo, 05 de outubro de 2018.
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
At.: Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores
Mobiliários de Renda Variável
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
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
1759/2018-SAE

Prezados Senhores,

Vimos, pela presente, em atenção ao Ofício nº 1.759/2018-SAE, prestar
os seguintes esclarecimentos, acerca das informações contidas na reportagem divulgada
pelo Valor Econômico sob o título “Klabin negocia fim de pagamento de royalty”,
conforme solicitação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, abaixo transcrita:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 04/10/2018, sob
o título “Klabin negocia fim de pagamento de royalty”, consta, entre
outras informações, que:
1. O tema ganhou relevância na agenda da administração nos últimos
meses, em paralelo ao amadurecimento do novo ciclo de expansão da
Klabin;
2. A discussão entre os controladores, neste momento, estaria em
determinar o valor que deveria ser pago pela companhia para encerrar
definitivamente a questão;
3. Uma solução tende a ser bem recebida e a melhorar a avaliação da
Klabin.”
A Klabin S.A. (“Klabin” ou “Companhia”) esclarece que o tema vem
sendo discutido na Companhia, com o objetivo de se consolidar na Klabin a titularidade

das marcas por ela utilizadas. Até o momento, não houve evolução ou decisão que
ensejasse divulgação ao mercado.

Caso haja evolução material sobre o tema, a Companhia prestará as
devidas informações ao mercado, em observância à regulamentação da Comissão de
Valores Mobiliários e em prol da transparência que sempre regeu sua relação com o
mercado.

Sendo o que nos cumpria informar, subscrevemo-nos, permanecendo à
disposição.

Atenciosamente,

Klabin S.A.
Gustavo Henrique Santos de Sousa
Diretor de Relações com Investidores

