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1. OBJETIVO
A presente Política de Dividendos (a “Política”) tem como objetivo estabelecer diretrizes para a
definição da Dividendos da Fibria Celulose S.A. (“Companhia”) a ser proposta pela Administração.
2. ABRANGÊNCIA
A presente Política se aplica à Companhia e é parte de seus controles internos e de governança
corporativa, se relacionando às demais Políticas Financeiras, sobretudo à Política de Gestão de
Endividamento e Liquidez.
3. DIRETRIZES
A Administração da Fibria irá propor na publicação de suas Demonstrações Financeiras Anuais, o
pagamento de Dividendos durante o ano em curso com base na sua capacidade de geração de fluxo
de caixa, levando em consideração seu planejamento estratégico, os planos de investimento e a
manutenção do Grau de Investimento.
Respeitadas as premissas acima, a Administração da Fibria poderá propor, no decorrer do ano, uma
remuneração extraordinária aos acionistas sobre o valor constante em suas Demonstrações
Financeiras.
A proposta de remuneração constante das Demonstrações Financeiras, bem como a proposta de
remuneração extraordinária, quando houver, estão sujeitas à deliberação em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, respectivamente, que deverão estipular também as datas de pagamento.
A Política de Dividendos da Fibria não deverá ser interpretada como restrição ou limitação ao direito
dos acionistas de receberem, sobre cada exercício social, a remuneração mínima obrigatória,
observados os termos da legislação vigente e do Estatuto Social da Companhia.
A Fibria entende que a definição de uma política de Dividendos faz parte do seu comprometimento
com as boas práticas de governança corporativa. A Companhia poderá revisar, alterar ou revogar sua
Política de Dividendos a qualquer tempo, mediante nova deliberação do Conselho de Administração.

4. RESPONSABILIDADES
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Conselho de Administração: Esta Política foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração de
22 de outubro de 2015. Cabe ao Conselho de Administração a aprovação de quaisquer alterações,
exceções ou revisões aqui descritas.
Comitê de Finanças: Cabe ao Comitê de Finanças supervisionar o cumprimento desta Política.
Diretoria de Finanças e RI: Cabe à Diretoria de Finanças e RI garantir o cumprimento desta Política,
aprovando e controlando as execuções das estratégias adotadas.
Gerência Geral de Tesouraria: Cabe à Tesouraria a execução das operações financeiras, a realização
da gestão do caixa e do endividamento da Companhia conforme a Política de Gestão de
Endividamento e Liquidez.
Gerência Geral de Governança, Riscos e Compliance: Cabe à Gerência Geral de Governança, Riscos
e Compliance a verificação periódica do enquadramento dos indicadores descritos nessa política, a
emissão e envio de relatórios pertinentes e a análise dos fatores de riscos inerentes a esta Política.
Gerência Geral de Relações com Investidores: Cabe à área de RI coordenar os processos de
Dividendos e dar ampla divulgação a essa Política após sua aprovação ou a quaisquer exceções ou
revisões aprovadas pelo Conselho de Administração.
5. RISCOS DE NEGÓCIO ASSOCIADOS
Os riscos associados a esta Política referem-se às seguintes categorias de risco:






Estratégicos
o

Estratégia de Negócio

o

Governança

o

Planejamento

Financeiros
o

Liquidez

o

Crédito

o

Mercado

Compliance
o

Interno

o

Externo
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6. ANEXOS
Não há anexos.
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