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São Paulo, 19 de março de 2018 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Companhia”) (SUZB3), vem a
público, em atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na
Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
recebeu, da Superintendência de Relações com Empresas – SEP da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, o Ofício 432/2018-SAE, datado de 16 de março de 2018 (“Ofício”), com a solicitação na forma
transcrita a seguir:
“16 de março de 2018
432/2018-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 pela agência Broadcast, em 16/03/2018, sob o título “Sinergias entre Suzano e Fibria serão muito
expressivas”, consta, entre outras informações, que as sinergias entre as duas empresas serão “muito expressivas”, entre R$ 8
bilhões e R$ 10 bilhões.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 19/03/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras
informações consideradas importantes.”

A Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), em atendimento ao Ofício nº 432/2018-SAE (“Ofício”) vem,
respeitosamente, esclarecer o quanto segue sobre a informação constante da notícia veiculada pela agência
Broadcast, em 16/03/2018, sob o título “Sinergias entre Suzano e Fibria serão muito expressivas”, no
sentido de que as sinergias entre essas duas empresas seriam “muito expressivas”, entre R$ 8 bilhões e
R$ 10 bilhões.
A informação em questão é, no caso, a reprodução, de forma unilateral pela agência Broadcast, do
resultado das análises realizadas por analistas independentes de mercado (Itaú BBA, Bradesco BBI, JP
Morgan) – sem qualquer participação da Suzano – quanto às possíveis sinergias envolvidas na transação
entre a Companhia e Fibria anunciada em 16/03/2018, conforme constante do slide 17 da apresentação aos
investidores arquivada no website da Companhia (http://ri.suzano.com.br/ptb/6792/601605.03.162020ApresentaE7E3o20Investidores20-0PT.pdf)
e
da
CVM/B3
(http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=601605&func
ao=visualizar&Site=C) às 17:24 horas da referida data, imediatamente, portanto, após a finalização do

evento de divulgação dessa apresentação ao público em geral, incluindo investidores e jornalistas, dentre os
quais, representantes da agência Broadcast.
Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos elevados votos de estima e consideração e
colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
São Paulo, 19 de março de 2018.
MARCELO FERIOZZI BACCI
Diretor de Relações com Investidores

