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São Paulo, 28 de agosto de 2017 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Companhia”) (Bovespa:
SUZB5), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM no 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 31 de julho de 2017, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o BNDES Participações S.A. – BNDESPAR manifestou-se
favoravelmente à proposta de migração da Companhia para o Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), e a consequente admissão a negociação das ações de emissão da Companhia nesse
segmento (“Migração”), nos termos da Cláusula III do Acordo de Acionistas da Companhia, celebrado em
30 de maio de 2011 e arquivado na sede social (“Acordo de Acionistas”).
Tendo em vista o cumprimento das disposições do Acordo de Acionistas, o Conselho de Administração,
em reunião realizada nesta data, aprovou a (i) proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia,
com o objetivo de adaptá-lo às determinações do Regulamento do Novo Mercado, e outras alterações
julgadas oportunas ou convenientes para a Companhia e os acionistas; e (ii) as convocações da
Assembleia Especial de Preferencialistas Classe B e da Assembleia Especial de Preferencialistas Classe
A (em conjunto “Assembleias Especiais”), bem como da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
(“Assembleia Geral Extraordinária” e, em conjunto com as Assembleias Especiais, “Assembleias”) para
deliberação acerca das matérias de suas respectivas competências relacionadas à Migração.
A descrição detalhada e consolidada das matérias constantes da ordem do dia das Assembleias consta
na proposta da administração e nos editais de convocação das Assembleias que se encontram à
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (www.suzano.com.br/ri),
bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.com.br).
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado informado acerca das matérias objeto deste Fato
Relevante.
São Paulo, 28 de agosto de 2017.
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