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, 1º de junho de 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”) (B3 | SUZB3), em
complemento ao Fato Relevante publicado no dia 16 de março de 2018, comunica aos seus acionistas e
ao mercado em geral que recebeu notificação da Federal Trade Comission (FTC), autoridade
concorrencial nos Estados Unidos, concedendo a conclusão antecipada da análise da operação entre
Suzano e Fibria Celulose S.A., o que representa a autorização da operação sem restrições nos Estados
Unidos da América.
A consumação da referida operação está ainda sujeita ao cumprimento de outras condições precedentes
usuais para este tipo de operação, incluindo a aprovação por determinadas autoridades da concorrência
no Brasil e no exterior. Até a data da consumação da operação, as companhias não sofrerão qualquer
alteração na condução de seus negócios, e permanecerão operando de forma independente.
São Paulo, 1º de junho de 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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the Market
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Publicly Held Company
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São Paulo, June 1st, 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”) (B3 | SUZB3), in addition to the
Material Fact published on March 16th, 2018, discloses to its shareholders and to the market in general
that it has been notified by the Federal Trade Commission (FTC), authority responsible for competition
matters in the United States of America, of the early termination of Suzano’s request regarding the
transaction involving Suzano and Fibria Celulose S.A., confirming that the transaction was cleared without
restrictions in the United States of America.
The closing of the aforementioned transaction is still subject to the fulfillment of other conditions precedent
usual for this type of transaction, including the approval by certain antitrust authorities in Brazil and
abroad. Until the date of the implementation of the transaction, the companies will continue to carry out
their activities in the ordinary course of business and will remain operating independently.
São Paulo, June 1st, 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

