FATO RELEVANTE
SUZANO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1
Código CVM nº 13986
São Paulo, 1º de abril de 2019 – Suzano S.A. (“Companhia”) (B3: SUZB3 | NYSE:
SUZ), vem a público, em complementação às informações divulgadas pela Companhia
no fato relevante de 28 de fevereiro de 2019, informar aos seus acionistas e ao mercado
em geral que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada
nesta data (“AGE”), a incorporação da Fibria Celulose S.A. (“Fibria”), subsidiária
integral da Companhia, com a transferência de todo seu patrimônio líquido para a
Companhia e a sua consequente extinção (“Incorporação”), sendo que o capital social da
Companhia permanecerá inalterado em decorrência da Incorporação. Em virtude da
Incorporação, a Companhia sucederá a Fibria em todos os seus direitos e obrigações.
O efeito da Incorporação nos terminais detidos pela Fibria ou pelas suas controladas foi
aprovado pela ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Dessa forma, a
Companhia informa que a condição suspensiva para a Incorporação, conforme prevista
no Protocolo e Justificação celebrado em 27 de fevereiro de 2019, foi devidamente
cumprida, tendo a Incorporação se consumado na presente data.
Também foi aprovada na AGE, dentre outras modificações do Estatuto Social da
Companhia, a alteração de sua denominação social de “Suzano Papel e Celulose S.A.”
para “Suzano S.A.”, denominação esta que deverá ser utilizada a partir da presente data.
São Paulo, 1º de abril de 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
SUZANO S.A.
Publicly-Held Company with Authorized Capital
CNPJ/ME No. 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1
CVM Code No. 13986
São Paulo, April 1st, 2019 – Suzano S.A. (“Company”) (B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), in
addition to the information disclosed by the Company of the material fact of February 28,
2019, hereby informs its shareholders and the market in general that in the Extraordinary
Shareholders Meeting of the Company, held on the date hereof (“ESM”), the merger of
Fibria Celulose S.A. (“Fibria”), wholly owned subsidiary of the Company, was approved,
with the transfer of all of its equity to the Company and its consequent winding up
(“Merger”), provided that the capital stock of the Company will not change due to the
Merger. As a result of the Merger, the Company will succeed Fibria in all of its rights and
obligations.
The effect of the Merger on the terminals held by Fibria or its affiliates was approved by
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Accordingly, the Company
informs that the condition precedent for the Merger, as provided in the Merger Agreement
executed on February 27, 2019, was duly complied with, and the Merger was
consummated on the date hereof.
Also, in the ESM it was approved, among other amendments to the Company’s Bylaws,
the change of the Company’s corporate name from “Suzano Papel e Celulose S.A.” to
“Suzano S.A.”, corporate name which shall be used as of today.
São Paulo, April 1st, 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Executive Finance and Investor Relations Officer
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