CONVITE

INVITATION

A Suzano Papel e Celulose, uma das maiores
produtoras integradas de celulose e papel da
América Latina, tem o prazer de convidá-lo (a) para
os eventos de divulgação dos resultados do 3T17:

Suzano Pulp and Paper, one of the largest
integrated pulp and paper producers in Latin
America, kindly invites you for the 3Q17 results
events:

Divulgação de Resultados 3T17

3Q17 Earnings Release

Data: 26 de outubro de 2017 (quinta-feira)

Date: October 26th, 2017 (Thursday)

(após o fechamento da B3)

(after B3’s trading hours)

Teleconferência com Webcast em Português

Conference Call and Webcast in English

(em Português – tradução simultânea para Inglês)

(in Portuguese – simultaneous translation into English)

Data: 27 de outubro de 2017 (sexta-feira)

Date: October 27th, 2017 (Friday)

Horário: 10h00 (horário de Brasília)

Time: 08:00 a.m. (EDT) / 10:00 a.m. (Brasília time)

Dados para conexão: +55 11 3193-1001

Connection number: +1 646 828-8246

+55 11 2820-4001

+1 786 924-6977

Senha para os participantes: Suzano

Access code: Suzano

Favor ligar até 10 minutos antes do início da teleconferência.
Essa teleconferência será acompanhada por uma apresentação
de slides e transmitida simultaneamente via webcast. Os links de
acesso estarão disponíveis no website de Relações com
Investidores da Companhia (www.suzano.com.br/ri).
Se não for possível a sua participação, o link para o webcast
estará disponível para futura consulta no site de Relações com
Investidores da Suzano Papel e Celulose.

Please, dial 10 minutes prior to the start of the call.
This conference call will be accompanied by a slide presentation
and will be simultaneously transmitted via webcast. The access
links will be found at the Company's Investor Relations website
(www.suzano.com.br/ir).
If you cannot participate, the link for the webcast will be available
for further access at the Company’s Investor Relations website.

Save the Date - Suzano Day

Save the Date - Suzano Day

São Paulo: 10 de novembro de 2017 (sexta-feira)

São Paulo: November 10th, 2017 (Friday)

New York: 13 de novembro de 2017 (segunda-feira)

New York: November 13th, 2017 (Monday)

Equipe de Relações com Investidores

IR Team

Marcelo Bacci I Michelle Corda I Danielle Cheade I Fernanda Brienza I André Conceição

+55 (11) 3503-9061 I

ri@suzano.com.br

www.suzano.com.br/ir

