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CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da
Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, tendo em vista o Ofício n.º 319/2018/CVM/SEPGEA-2 (“Ofício”), datado de 23 de outubro de 2018, o qual solicita ao
Diretor de Relações com Investidores da Companhia esclarecimentos
adicionais sobre notícia veiculada em 19 de outubro de 2018 no jornal Valor
Econômico a respeito do andamento dos trabalhos relativos à eventual
alienação de ações da Companhia a potenciais investidores - a qual já havia
sido devidamente divulgada por meio de Fato Relevante datado de 28 de
agosto de 2018 - vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral
o quanto segue. A Companhia, em conjunto com os seus acionistas
controladores, têm elaborado estudos e análises a respeito de alternativas
de captação de recursos para fortalecer a sua estrutura de capital,
incluindo, mas não se limitando, a aumentos de capital, emissões de dívidas
e uma potencial alienação de ações detidas pelos acionistas controladores
da Companhia. Nesse contexto, tal como ocorre em qualquer processo de
potencial ingresso de investidores em seu capital, os acionistas
controladores da Companhia contrataram o Banco BTG Pactual para buscar
potenciais investidores, sendo que tais potenciais investidores estão
analisando informações a respeito da Companhia, e alguns deles têm
visitado as suas instalações e enviado propostas não-vinculantes para os
acionistas controladores. Contudo, a Companhia reitera que não há
qualquer decisão do acionista controlador da Companhia a respeito de uma
eventual alienação das ações da Companhia, ou mesmo documentos
vinculantes firmados com tais potenciais interessados a respeito de uma
eventual alienação de suas ações.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre
eventual desenvolvimento de estratégias de captação de recursos a ela
relacionadas tão logo tenha conhecimento, de acordo com a
regulamentação aplicável.

Por fim, informa que a resposta ao Ofício foi devidamente arquivada no
sistema IPE, categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos
sobre questionamentos da CVM/B3”.

Porto Alegre, 24 de outubro de 2018.
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