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São Paulo, 15 de dezembro de 2015 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Suzano” ou “Companhia”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, da Superintendência de
Acompanhamento de Empresas, da BM&F Bovespa, ofício 3747/2015-SAE, datado de 14 de dezembro
(“Ofício”), com a solicitação na forma transcrita a seguir:
“3747/2015-SAE
Suzano Papel e Celulose S.A.
Sr. Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 14/12/2015, consta, entre outras informações, que:
1.

A Suzano tem interesse em comprar uma fatia na Fibria, mas não esta em negociações;

2.

Essa empresa quer chegar a um custo de US$ 150 por tonelada em 2018 e US$ 125 por tonelada ao fim de um ciclo
florestal (2021/2022).

Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa empresa, por meio do Sistema Empresas.NET. Em
caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em que constam as informações e a data e hora em que as
mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais informações de interesse do
mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de
seus investidores e demais participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos, até 15/12/2015, sobre os itens assinalados, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o
seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de
Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,”

Em atendimento à solicitação acima transcrita, a Companhia comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral o quanto segue:
1.
Quanto ao item 1 do Ofício, a Suzano esclarece que, conforme mencionado por seu CEO ao
repórter do Estado de São Paulo na declaração transcrita na matéria da edição do jornal do dia 14 de
dezembro de 2015, a Suzano não está em nenhuma negociação para a aquisição de participação na
Fibria Celulose S.A. Conforme já divulgado ao mercado, por meio do documento na categoria
“Comunicado ao Mercado”, tipo “Apresentações a Analistas/Agentes do Mercado”, assunto
“Apresentação Institucional”, na página 19, a qual foi inserida no sistema Empresas.NET no dia 17 de
novembro de 2015, às 18h09 (horário de Brasília), um dos pilares estratégicos da Companhia é o
redesenho da indústria, que abrange, dentre outras iniciativas, a preparação da Companhia para
possíveis movimentos de M&A e consolidação do setor. A Companhia, como uma das líderes de
mercado, permanentemente avalia e se prepara para possibilidades de M&A e consolidação.
2.
No que diz respeito ao item 2 do Ofício, a Companhia esclarece que as informações constantes
da matéria veiculada na edição do Estado de São Paulo de 14 de dezembro de 2015 envolvendo custo
caixa de produção de celulose por tonelada já foram divulgadas ao mercado por meio de (i) documento
na categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Apresentações a Analistas/Agentes do Mercado”, assunto
“Apresentação APIMEC 2015”, na página 13, a qual foi inserida no sistema Empresas.NET no dia 13 de
novembro de 2015, às 7h37 (horário de Brasília); e (ii) documento na categoria “Comunicado ao
Mercado”, tipo “Apresentações a Analistas/Agentes do Mercado”, assunto “Apresentação Itau BAA – 5ª
Edição do Corporate Debt Investor Trip”, na página 16, a qual foi inserida no sistema Empresas.NET no
dia 17 de novembro de 2015, às 9h55 (horário de Brasília).
A equipe de Relações com Investidores permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos
adicionais, através do telefone (11) 3503-9061 ou do e-mail ri@suzano.com.br.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Relações com Investidores

