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COMUNICADO AO MERCADO
A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral que celebrou, nesta data, os acordos necessários para associação com uma
Timber Investment Management Organization (“TIMO”), em sua controlada Sapopema
Reflorestadora S.A. (“SPE”). A associação terá como objetivo principal a exploração da
atividade florestal no estado do Paraná e se assemelha, em seu modelo de negócio,
àquela divulgada no dia 13 de dezembro de 2018, por meio de comunicado ao mercado.
A contribuição da Klabin para formação do patrimônio da SPE se dará através do aporte
de 8 mil hectares de florestas plantadas, equivalentes a R$ 114 milhões. A TIMO, por
sua vez, contribuirá com o montante de até R$ 325 milhões em caixa, parte no
fechamento da operação e o restante em até 2 anos.
Os recursos aportados na SPE financiarão a aquisição de aproximadamente 15 mil
hectares brutos de terra, que equivalem a cerca de 9 mil hectares de efetivo plantio,
investimentos na formação de florestas e capital de giro.
A Klabin terá o direito de preferência na compra da produção florestal da SPE, entre
outros direitos típicos para os acionistas controladores de uma sociedade dessa
natureza. A conclusão dessa operação está sujeita a condições precedentes usuais,
incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias competentes.
Essa associação permite à Companhia acessar terras para crescimento de seu maciço
florestal, visando o abastecimento de suas fábricas de papel e celulose na região, além
de futuros projetos de expansão. A formação da SPE alavanca o potencial de
crescimento com a manutenção de uma estrutura de capital equilibrada, não exigindo
alocação de capital para a aquisição dos ativos. Com o aumento das operações
florestais na região do Paraná, onde a Companhia possui reconhecida vantagem
competitiva em produtividade florestal, a Klabin reforça seu compromisso com a criação
de valor aos seus stakeholders.
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