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Comunicado ao mercado
A Klabin S.A. (“Klabin”) comunica ao mercado que concluiu, nesta data, a constituição
de uma sociedade, Guaricana Reflorestadora S.A. (“SPE”), cujos sócios são a Klabin e uma
Timber Investiment Management Organization (“TIMO”), que tem como objetivo principal a
exploração da atividade florestal no estado de Santa Catarina (“SC”).
A contribuição da Klabin para a formação do patrimônio da SPE se deu através do
aporte de 4.511 hectares de florestas plantadas de Pinus em SC (não inclui terras). A TIMO, por
sua vez, aportou R$ 191,6 milhões em caixa. A Klabin deterá 69,48% do capital votante da SPE.
A SPE assinou documentos definitivos para a aquisição (“Aquisição”) de ativos
florestais (“Ativos”) formados por 11.541 hectares de terras rurais em SC, sendo 7.644 hectares
de área útil para plantio dos quais 7.141 estão atualmente plantados. A SPE usará os recursos
aportados para efetuar a Aquisição e para financiar suas necessidades de capital de giro.
De acordo com os documentos da transação, a Klabin terá o direito de preferência na
compra da produção florestal da SPE, entre outros direitos típicos para os acionistas
controladores de uma empresa da natureza da SPE.
A Aquisição está sujeita a condições precedentes típicas de transações dessa natureza e
foi aprovada pelas autoridades regulatórias competentes, de modo que o fechamento da
Aquisição deve ocorrer no curto prazo.
Aliada a sólida base florestal da Klabin na região serrana de SC, onde já conta com
cerca de 60.000 hectares de florestas plantadas, a produção florestal oriunda da SPE aumentará
a disponibilidade de madeira para a Klabin na região, de maneira eficiente, pois não exigirá
alocação de capital para a aquisição dos Ativos.
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