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São Paulo, 22 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 231/2018-SAE, datado de 21 de fevereiro de 2018
(“Ofício”), com a solicitação na forma transcrita a seguir:
“21 de fevereiro de 2018
231/2018-SAE
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
At. Sr. Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícias veiculadas na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 21/02/2018, sob o título “Suzano tem proposta para entrar
no capital da Fibria”, consta, entre outras informações, que:
1.

2.
3.

A estrutura do negócio desejado prevê que, antes da união societária das duas companhias, a Suzano
ingresse no bloco de controle da Fibria, por meio da compra de parte das ações detidas tanto por
Votorantim como pela BNDES Participações;
Para esse primeiro passo, a Suzano já teria garantido recursos disponíveis de US$ 2,5 bilhões,
financiados por Itaú e Bradesco;
O objetivo desse formato é que a Suzano Holding e a família Feffer fiquem com algo entre 30% e 35% da
empresa resultante, em posição bastante superior ao que ficariam Votorantim e BNDESPar.

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 22/02/2018, 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 ratifica o Comunicado ao Mercado datado de 19 de fevereiro de 2018, divulgado
em resposta ao ofício n.º 210/2018-SAE, no sentido de que as recentes discussões com
representantes dos controladores da Fibria S.A. sobre possível negócio envolvendo as
empresas não tem formato ou estrutura definida.

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.
A Companhia enfatiza que decisões de comprar, vender, manter ou sob qualquer forma
negociar ações de emissão da Companhia ou outros valores mobiliários nelas referenciados ou
outros valores mobiliários de qualquer forma vinculados à Companhia deve ser tomada com
base em informações oficiais divulgadas pela Companhia.
Caso venha a ser celebrado acordo ou contrato envolvendo o tema, a Companhia ratifica que
divulgará ao mercado, nos termos da legislação aplicável.

Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

