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, 27 de março de 2019 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia” ou “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que realizou, nesta
data, a amortização extraordinária facultativa parcial sobre o saldo do valor nominal unitário da
totalidade das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, série única,
da 7ª emissão da Companhia, mediante o pagamento do valor total de R$ 2.056.172.600,00,
compreendendo parcela a ser amortizada do saldo do valor nominal unitário da totalidade das
debêntures dessa emissão acrescida da correspondente remuneração.
A amortização extraordinária acima referida está em linha com a gestão responsável do endividamento
da Companhia e com seu posicionamento de mercado.
São Paulo, 27 de março de 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
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São Paulo, March 27, 2019 - Suzano Papel e Celulose S.A (“Company” or “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), hereby informs its shareholders and the market that, on the date hereof, it
performed the partial optional extraordinary amortization over the balance of the face value per unit of
the totality of single series of unsecured simple debentures, non-convertible into Company’s shares, of
the 7th issuance of the Company, through the payment of the total amount of R$ 2,056,172,600.00,
comprising the portion to be amortized from the balance of the face value per unit of the totality of the
debentures of such issuance plus the corresponding remuneration.
The redemption mentioned above is in line with the responsible liability management of the Company
and its market positioning.
São Paulo, March 27, 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

