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, 06 de novembro de 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” ou “Companhia”)
(B3 | SUZB3), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data (i) foi reaberta a
emissão de “7.000% Senior Notes due 2047”; e (ii) foi realizada a emissão adicional de títulos de dívida
pela Suzano Austria GmbH no âmbito da “7.000% Senior Notes due 2047”, no volume de
US$ 500.000.000,00 com remuneração ao investidor correspondente a uma taxa de 6.850% ao ano, a
serem pagos semestralmente, nos meses de março e setembro, e com vencimento em 16 de março de
2047 (“Notes”). As Notes constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Suzano
Papel e Celulose S.A.
A Companhia pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta das Notes para propósitos corporativos
em geral.
As Notes não foram e nem serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado
(“Securities Act”), ou quaisquer leis estaduais ou de valores mobiliários dos Estados Unidos da América,
e não foram e nem poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem a efetuação
ou com base na isenção de registros aplicáveis. As Notes foram oferecidas apenas a investidores
institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e, fora dos Estados Unidos
da América, a pessoas que não sejam pessoas dos Estados Unidos da América, conforme definidas na
Rule 902 do Securities Act, de acordo com a Regulation S do Securities Act. As Notes não foram e nem
serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As Notes não podem ser ofertadas
ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma
distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes serão
levadas a registro pela Suzano na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market,
sujeito à aprovação daquela.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda das Notes, nem uma solicitação de oferta para
compra das Notes, e não deverá haver qualquer venda destas Notes em qualquer estado ou jurisdição
no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou
jurisdição.
São Paulo, 06 de novembro de 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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São Paulo, November 06, 2018 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano” or “Company”)
(B3 | SUZB3), hereby announces to its shareholders and the general market the occurrence, on the date
hereof, of (i) the re-tapping of the issue of the “7.000% Senior Notes due 2047”; and (ii) the additional
bond issue of Suzano Austria GmbH in connection with the “7.000% Senior Notes due 2047”, in the
amount of US$ 500,000,000.00 with yield to investors at the rate of 6.850% p.a., to be paid semiannually,
in March and September, with maturity on March 16, 2047 (“Notes”). The Notes constitute senior debt and
are fully guaranteed by Suzano Papel e Celulose S.A.
Suzano plans to use the proceeds from the 2047 Notes for general corporate purposes.
The Notes have not and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(“Securities Act”) or any other state laws or securities laws of the United States of America, and were not
and may not be offered or sold in the United States of America without complying with or obtaining
exemption from the applicable registrations. The Notes have been offered only to qualified institutional
investors, as defined in Rule 144A of the Securities Act, and outside the United States, to non-U.S.
citizens, as defined in Rule 902 of the Securities Act, in accordance with Regulation S of the Securities
Act. The Notes were not and will not be registered at the Securities and Exchange Commission of Brazil
(“CVM”). The Notes may not be offered or sold in Brazil, except under circumstances that do not
constitute a public offering or an unauthorized distribution under Brazilian law and regulations. The Notes
will be registered by Suzano on the Luxembourg Stock Exchange, for distribution in the Euro MTF Market,
subject to approval by said exchange.
This notice does not constitute an offer to sell the Notes or a tender offer to buy the Notes, and the Notes
may not be sold in any state or jurisdiction in which this offer is considered unlawful, in accordance with
the securities laws of such state or jurisdiction.
São Paulo, November 06, 2018.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

