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, 13 de agosto de 2018 – A Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” ou “Companhia”)
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, da Gerência de Acompanhamento de
Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável 1, da B3, Ofício 1544/2018-SAE/GAE-1,
datado de 10 de agosto de 2018, com a solicitação na forma transcrita a seguir:
“1544/2018-SAE/GAE-1
Suzano Papel e Celulose S.A.
At. Sr. Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Reorganização societária
Prezado Senhor,
Considerando os termos da proposta da administração a ser submetida à AGE de 13/09/2018,
solicitamos informar, até 13/08/2018, se as ações a serem emitidas em decorrência da reorganização
societária, participarão de forma integral de todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais
remunerações de capital que vierem a ser declarados por esta companhia.”
Em atendimento à solicitação acima transcrita, a Companhia esclarece que, conforme informado no item
3(c) do Anexo 20-A da Proposta da Administração, divulgada em 09 de agosto de 2018, as novas ações
a serem emitidas pela Suzano em decorrência da reorganização societária farão jus, de forma integral,
aos mesmos direitos, vantagens e restrições das atuais ações ordinárias de emissão da Suzano,
inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados por esta
companhia a partir da data de sua emissão.
Ainda, destacamos que na forma da cláusula 4.2.2. do Protocolo e Justificação de Incorporação das
Ações de Emissão da Fibria Celulose S.A. pela Eucalipto Holding S.A., seguida da Incorporação da
Eucalipto Holding S.A. pela Suzano Papel e Celulose, celebrado e divulgado em 26 de julho de 2018, “As
novas ações de emissão da SUZANO farão jus aos mesmos direitos e vantagens atribuídos às ações
ordinárias de emissão da SUZANO e participarão dos resultados do exercício social em curso a partir da
data de sua emissão.”
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.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

Notice to
the Market
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 16.404.287/0001-55
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São Paulo, August 13, 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” or “Company”) hereby
announces to its shareholders and the general market that it received, from the Company Supervision and
Stock Offering 1 Department of the São Paulo Stock Exchange (B3), Official Letter 1544/2018-SAE/GAE1, dated August 10, 2018, containing the request transcribed below:
“1544/2018-SAE/GAE-1
Suzano Pulp and Paper S.A.
To Mr. Marcelo Feriozzi Bacci
Investor Relations Officer
Ref.: Corporate restructuring
Dear Sir,
Considering the terms of the management proposal to be submitted to the ESM of September 13, 2018,
we request that you inform, by August 13, 2018, if the shares to be issued as a result of the corporate
restructuring will enjoy all of the benefits, including any rights to dividends and any capital compensation
to be declared by the company.”
In compliance with the request transcribed above, the Company clarifies that, as informed in item 3(c) of
Appendix 20-A to the Management Proposal, disclosed on August 9, 2018, the new shares to be issued
by Suzano as a result of the corporate restructuring will fully enjoy the same rights, advantages and
restrictions applicable to the current common shares issued by Suzano, including any rights to dividends
and other capital compensation that come to be declared by the Company as of their issue.
Furthermore, we note that, in accordance with Clause 4. of the Agreement and Plan of Merger of Shares
Issued by Fibria Celulose S.A. into Eucalipto Holding S.A., followed by the Merger of Eucalipto Holding
S.A. into Suzano Papel e Celulose, entered into and disclosed on July 26, 2018: “The new shares issued
by SUZANO will entitle their holders to the same rights and advantages attributed to the common shares
issued by SUZANO and will be entitled to receive the results for the current fiscal year as of their issue
date.”
We are available to provide any further clarification that may be deemed necessary.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

