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COMUNICADO AO MERCADO
São Paulo, 12 de dezembro de 2019 – Suzano S.A. ("Suzano" ou "Companhia") (B3:
SUZB3 | NYSE: SUZ) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta
data, realizou uma reorganização societária que resultou na transferência, para
subsidiárias detidas pela Companhia, da gestão de imóveis localizados no estado do
Mato Grosso do Sul, representando aproximadamente 100 mil hectares de terras, já
refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia (“Ativos”), assim como de uma
Licença de Instalação para implantação de uma fábrica de produção de celulose, com
capacidade de até 2,2 milhões de toneladas de celulose anuais, na região de Ribas do
Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul (“Licença de Instalação”).
Os desembolsos que se encontram pendentes de pagamento já estão contemplados nas
estimativas de CAPEX para 2019 e 2020 divulgadas pela Suzano.
Os Ativos e a Licença de Instalação representam importante opcionalidade de
crescimento para a Companhia, sendo parte integrante de sua estratégia de ampliação da
liderança de mercado e de competitividade global.
No que tange ao compromisso com a disciplina financeira, a Companhia ressalta que
manterá como prioridade seu foco no enquadramento da alavancagem, de acordo com
os parâmetros estabelecidos em sua Política de Endividamento. Eventual futuro anúncio
de expansão de sua capacidade de produção de celulose, se for o caso, será feito
oportuna e devidamente por meio de divulgação de Fato Relevante, em plena
conformidade com a regulamentação do mercado de capitais e com a Política de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia.
São Paulo, 12 de dezembro de 2019.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
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NOTICE TO THE MARKET
São Paulo, December 12, 2019 – Suzano S.A. ("Suzano" or "Company") (B3: SUZB3 |
NYSE: SUZ) informs its shareholders and the general market that, on the date hereof, it
carried out an corporate restructuring that resulted in the transfer, to the subsidiaries of
the Company, of the management of properties located in the State of Mato Grosso do
Sul, representing approximately 100,000 hectares of land, which already are reflected in
the financial statements of the Company (“Assets”), as well as the Installation License
for the construction of a pulp mill with annual pulp production capacity of up to 2.2
million tons, in the region of Ribas do Rio Pardo, in the State of Mato Grosso do Sul
(“Installation License”).
The expenditures currently pending payment are already contemplated in the CAPEX
estimates for 2019 and 2020 disclosed by Suzano.
The Assets and the Installation License, which represent an important growth option for
the Company, are part of the strategy to expand its leadership and competitiveness in
the global market.
With regard to its commitment to financial discipline, the Company reaffirms that it will
continue to prioritize deleveraging, in accordance with the parameters established in its
Financial Debt Policy. Future announcements of projects to expand its pulp production
capacity, if any, will be made opportunely and duly disclosed through a Material Fact
notice, in full compliance with capital market regulations and with its Information
Disclosure Policy.
São Paulo, December 12, 2019
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

