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, 21 de março de 2019 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia” ou “Suzano”)
(B3: SUZB3 / NYSE: SUZ), em atendimento à consulta formulada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
quanto à ampliação do objeto social da Suzano nos termos constantes da Proposta da Administração
relativa à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 1º de abril de 2019 (“AGE”), esclarece,
em complementação à referida Proposta da Administração, que tal ampliação, assim como as demais
matérias submetidas à AGE, não conferirá direito de retirada aos acionistas da Companhia que
dissentirem dessa deliberação, caso aprovada, tendo em vista que não haverá substituição e/ou
alteração substancial do objeto social, mas tão somente a inclusão de menção expressa de outras
atividades atualmente desenvolvidas pela Fibria Celulose S.A. e a complementação da descrição de
atividade já desenvolvida pela Companhia conforme detalhado na referida Proposta da Administração.
São Paulo, 21 de março de 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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São Paulo, March 21, 2019 - Suzano Papel e Celulose S.A (“Suzano”) (B3: SUZB3 | NYSE: SUZ),
in response to the query made by B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão regarding the broadening of Suzano's
corporate purpose under the terms of Management Proposal for the Extraordinary Shareholders'
Meeting to be held on April 1, 2019 (“ESM”), hereby clarifies, in addition to the aforementioned
Management Proposal, that such broadening, as the other matters submitted to the ESM, will not grant
withdrawal rights to shareholders of the Company dissenting from said resolution, if approved, since
there will be no substitution and/or substantial amendment of the corporate purpose, but only the
inclusion of express reference to other activities currently carried out by Fibria Celulose S.A. and the
complementation of the description of an activity already carried out by the Company as detailed in
referred Management Proposal.
São Paulo, March 21, 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

