Comunicado
ao Mercado
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (SUZB3) (“Suzano” ou
“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, da
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de
Renda Variável, da B3 S.A., o ofício n.º 210/2018-SAE, datado de 16 de fevereiro de 2018
(“Ofício”), com a solicitação na forma transcrita a seguir:
“16 de fevereiro de 2018
210/2018-SAE
Suzano Papel e Celulose S.A.
At. 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 16/02/2018, sob o título “Suzano e Fibria voltam a
discutir possível fusão para criar gigante global”, consta, entre outras informações, que:
1. A Suzano Papel e Celulose procurou a líder Fibria para discutir a possibilidade de combinar ativos ou até
mesmo propor uma aquisição;
2. As conversas tiveram início há cerca de três meses. Embora ainda não haja uma negociação oficial,
representantes dos controladores das duas companhias se encontraram e se propuseram a discutir qual
seria o melhor modelo de associação entre as duas empresas;
3. Não há, contudo, um formato fechado sobre o possível negócio;
4. As duas empresas consultaram separadamente o BNDES sobre a parceria entre elas e não encontraram
objeção;
5. As empresas já teriam entrado em contato com bancos para assessorá-los em uma possível condução do
negócio.
Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 19/02/2018, com a sua confirmação ou não, bem
como outras informações consideradas importantes.”

Em atendimento à solicitação acima transcrita, a Companhia comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que:

A Companhia permanentemente avalia oportunidades que possam gerar valor para os seus
acionistas e para o seu negócio e, nesse sentido, recentemente foram estabelecidas
discussões muito preliminares com representantes dos controladores da Fibria S.A. sobre
possível negócio envolvendo as empresas, sem nenhum formato ou estrutura definida.
Nada obstante, não há nenhum fato ou evento a ser divulgado neste momento. A Companhia
informa que consultou seus acionistas controladores, que também confirmaram não haver
nenhum fato ou evento a ser divulgado neste momento.
Caso venha a ser celebrado acordo ou contrato envolvendo o tema, a Companhia divulgará ao
mercado, nos termos da legislação aplicável.

Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

