KLABIN S.A.
Companhia Aberta
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NIRE 35300188349
AVISO AOS DEBENTURISTAS
Exercício do Bônus de Subscrição
A KLABIN S.A. (“Companhia”), no âmbito da 7ª emissão privada de debêntures simples
da Companhia, com garantia fidejussória, realizada em 2 (duas) séries, conjugadas com
bônus de subscrição (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), vem comunicar aos
senhores debenturistas, detentores dos Bônus de Subscrição, nos termos da Cláusula VI
da Escritura da Emissão, sobre os requisitos necessários para o exercício do Bônus de
Subscrição, até a data de seu vencimento, que ocorrerá em 15 de junho de 2020:
1. Os bônus de subscrição devem estar depositados na B3, para possibilitar a
entrega das UNITs1;
2. Adicionalmente, os debenturistas que desejarem exercer os Bônus de
Subscrição, desde que já depositados na B3, devem enviar à Klabin uma
NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO antes da data do seu vencimento, preferencialmente
por e-mail, conforme indicado abaixo, manifestando a intenção de exercer os bônus de
subscrição:
A/C Marcos Conde Paulo Ivo
invest@klabin.com.br
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 4º andar – São Paulo/SP
3. A DATA DE EXERCÍCIO DO BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO (data de
recebimento das UNITS) será o quinto dia útil contado do recebimento da
NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO pela Klabin.
A fim de otimizar a operacionalização dos procedimentos internos de emissão das ações
pela Klabin, sugerimos as seguintes datas para envio da NOTIFICAÇÃO DE
EXERCÍCIO:
 27/05/2020 (Crédito das UNITS ocorrerá até 03/06/2020)
 08/06/2020 (Crédito das UNITS ocorrerá até 15/06/2020)
1

sugerimos contatar o seu agente de custódia para confirmar

No ambiente da B3 os investidores que optarem pelo exercício dos bônus da Klabin,
deverão realizar o depósito dos seus respectivos bônus de subscrição na Central
Depositária de Ativos com antecedência mínima de até 3 (três) dias antes da data do
vencimento do bônus para que haja tempo hábil em realizar o pedido de conversão na B3
Maiores informações podem ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores
da Companhia, pelo e-mail invest@klabin.com.br.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
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