FATO RELEVANTE
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,16 de janeiro de 2019 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia” ou “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), 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, conforme alterada,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi celebrado, nesta data, pelo Alden Fundo
de Investimento em Ações, o Termo de Adesão ao Acordo de Voto da Companhia, celebrado em 28 de
setembro de 2017 entre os acionistas controladores da Companhia que regula, dentre outras avenças,
o exercício do voto em bloco das ações de emissão da Companhia de sua titularidade e vinculadas ao
acordo de voto, as quais representam, em conjunto, nesta data, 42,56% do capital social da
Companhia (“Termo de Adesão”). O Alden Fundo de Investimento em Ações tem dentre seus cotistas
signatários do Acordo de Voto da Companhia. O Termo de Adesão entrou em vigor nesta data.
Em atendimento à legislação aplicável, o Termo de Adesão encontra-se à disposição dos acionistas da
Companhia para consulta nos websites de Relações com Investidores da Companhia
(ri.suzano.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br).
São Paulo, 16 de janeiro de 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Publicly Held Company
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): 16.404.287/0001-55
Company Registration (NIRE): 29.3.0001633-1

São Paulo, January 16, 2019 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Company” or “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), in compliance with Article 157, Paragraph 4, of Federal Law 6,404/76, as
amended, and CVM Instruction 358, of January 3, 2002, as amended, hereby informs its shareholders
and the general market that the fund Alden Fundo de Investimento em Ações has entered into, on the
date hereof, the Statement of Adherence to the Voting Agreement of the Company, executed on
September 28, 2017 by the controlling shareholders of the Company, which establishes, among other
provisions, a block voting arrangement, for the shares they hold in the capital of the Company that are
bound by the voting agreement, which jointly represent, on the date hereof, 42.56% of the capital stock
(“Statement of Adherence”). Alden Fundo de Investimento em Ações has among its members
signatories to the Voting Agreement of the Company. The Statement of Adherence came into force on
the date hereof.
In compliance with the applicable legislation, the Statement of Adherence is available to shareholders of
the Company on its Investor Relations website (ir.suzano.com.br) and on the websites of the Securities
and Exchange Commission of Brazil (www.cvm.gov.br) and of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br).
São Paulo, January 16, 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

