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FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução
CVM nº 358/2002, conforme alterada, FIBRIA CELULOSE S.A. (BM&FBOVESPA:
FIBR3) ("FIBRIA" ou “Companhia”), informa que, nesta data, aceitou, de forma
irrevogável e irretratável, proposta vinculante efetuada pela SUZANO PAPEL E
CELULOSE S.A. (“SUZANO”) (“Proposta”), relativa à alienação, pela FIBRIA, dos
elementos patrimoniais representados pelas instalações industriais, terras e florestas
que constituem a participação da Companhia no Consórcio Paulista de Papel e
Celulose - Conpacel, sediado no município de Limeira, estado de São Paulo, pelo
preço certo e ajustado de R$ 1.450 milhões, os quais, em linhas gerais,
compreendem o equivalente a 50% (cinquenta por cento) de (i) fábrica de papel e
celulose com capacidade produtiva da ordem de 390 mil toneladas anuais de papel
e, aproximadamente, 650 mil toneladas anuais de celulose, e (ii) terrenos com uma
área própria aproximada de 76 mil hectares, e cerca de 71 mil hectares de plantios,
sendo 53 mil hectares em áreas próprias e 18 mil hectares em áreas arrendadas
("Ativos Conpacel").
A Proposta contempla, ainda, a aquisição das instalações e demais bens da
operação de distribuição de papel KSR ("Ativos KSR"), pelo valor de R$50 milhões,
sujeito a ajustes após auditoria.
O preço total da transação, objeto da Proposta, é de R$ 1.500 milhões.
A conclusão da aquisição dos Ativos Conpacel deverá ocorrer até 31 de janeiro de
2011, mediante a assinatura dos contratos definitivos e pagamento do preço. A
conclusão da aquisição dos Ativos KSR deverá ocorrer até 28 de fevereiro de 2011.
A transação objeto do presente Fato Relevante será submetida a aprovação das
autoridades governamentais competentes.
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