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NIRE 29.3.0001633-1
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia” ou “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), em cumprimento às disposições constantes da Instrução CVM nº 358, de
3 de janeiro de 2002, conforme alterada e da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução
CVM no 480/09”), conforme alterada, vem, em linha com as melhores práticas de governança corporativa,
informar que atualizou suas projeções de ganhos de sinergias divulgadas anteriormente no Fato Relevante de
26 de março de 2019.
1. Projeções de ganhos de sinergias com a combinação de negócios envolvendo a Fibria Celulose
S.A., conforme operação concluída em 14 de janeiro de 2019.
A Companhia estima atingir, gradualmente no período de 2020 a 2021, sinergias operacionais entre R$ 1,1
bilhão e R$ 1,2 bilhão (antes da tributação), em bases recorrentes após 2021, com a redução de custos,
despesas e investimentos de capital provenientes das áreas de suprimentos, florestal, industrial, logística,
administrativa e de pessoal.
Os valores estimados das sinergias operacionais supramencionados não compreendem os custos para a
implementação das iniciativas atreladas a essas sinergias, os quais permanecem sendo estimados pela
Companhia no valor total aproximado de R$ 200 milhões até 2021.
O valor capturado das sinergias operacionais em 2019 totalizou R$ 763 milhões. Excluindo os custos de
implementação da ordem de R$ 60 milhões (que foram inferiores aos custos de R$ 100 milhões anteriormente
previstos) e os impactos negativos resultantes das reduções de produção efetuadas no período, o valor
capturado das sinergias operacionais totalizou R$ 311 milhões no ano.
Adicionalmente, a Companhia mantém a estimativa de atingir sinergias tributárias que geram dedutibilidade na
ordem de R$ 2,0 bilhões por ano em 2020 e 2021. A previsão é de que tal dedutibilidade possa estender-se até
o final do exercício social de 2029.

2. Período projetado e prazo de validade das projeções de sinergias
Com relação às sinergias operacionais, o período projetado atualizado compreende os exercícios sociais de
2020 e 2021, sendo que a Companhia espera atingir entre R$ 1,0 bilhão e R$ 1,1 bilhão até 31 de dezembro de
2020 e entre R$ 1,1 bilhão e R$ 1,2 bilhão até 31 de dezembro de 2021, em base recorrente após 2021.
Especificamente com relação às sinergias tributárias, o período projetado compreende os exercícios sociais de
2020 e 2021, podendo estender-se até o fim do exercício social de 2029.
As referidas projeções, cujas capturas ocorrerão de forma gradual, tem validade até o fim dos períodos
supramencionados, destacando-se que eventuais mudanças significativas nessa estimativa em virtude do
avanço no processo de integração entre a Companhia e a Fibria e premissas serão divulgadas ao mercado nos
termos da legislação aplicável.

3. Atualização do Formulário de Referência
A Companhia esclarece que o item 11 do Formulário de Referência da Companhia será devidamente
atualizado, no prazo previsto na Instrução CVM no 480/09.
A Companhia reitera dessa forma, por meio da divulgação das informações constantes neste Fato Relevante,
seu compromisso com a transparência perante seus acionistas, investidores e o mercado em geral e os
manterá oportuna e adequadamente informados sobre qualquer alteração significativa das projeções de
sinergias; bem como das estimativas de desempenho operacional de longo prazo divulgadas.
As projeções ora apresentadas refletem apenas estimativas ou expectativas atuais da administração da
Companhia, sujeitas a riscos e incertezas, não constituindo de forma alguma promessa de
desempenho. Essas projeções representam previsões (forward-looking statements) segundo o
significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 (U.S. Securities Act
of 1933), conforme alterada, e a Seção 21E da Lei de Negociação de Valores Mobiliários dos Estados
Unidos de 1934, conforme alterada (U.S. Securities Exchange Act of 1934)). Os termos “antecipa”,
“acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros
termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou
incertezas previstas ou não pela Companhia. As informações sobre as perspectivas dos negócios,
projeções e metas financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas atuais da administração
em relação ao futuro da Companhia e de suas subsidiárias. Estas expectativas dependem das
condições do mercado e do cenário econômico brasileiro e dos países em que a Companhia opera e
dos setores em que atua. Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos pode fazer
com que os resultados concretos sejam diferentes das projeções de volume ora apresentadas.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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São Paulo, February 12, 2020 - Suzano Papel e Celulose S.A. (“Company” or “Suzano”)
(B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), in compliance with CVM Instruction 358 of January 3, 2002, as amended, and CVM
Instruction 480 of December 7, 2009 (“CVM Instruction 480/09”), as amended, in line with corporate governance
best practices, hereby announces that it has updated the projected synergy gains disclosed earlier in the
Material Fact notice of March 26, 2019.
1. Projected synergy gains from the business combination with Fibria Celulose S.A. concluded on
January 14, 2019.
The Company expects to capture gradually from 2019 to 2021, operating synergies between R$ 1.1 billion and
R$ 1.2 billion (before taxes) on a recurring basis after 2021, through a decrease in costs, expenses and capital
expenditure in the procurement, forest, industrial, logistics, sales, administrative and personnel areas.
The estimated amount of operating synergies mentioned above does not include the costs of implementing the
initiatives linked to these synergies, whose estimates by the Company remain at approximately R$ 200 million
by 2021.
Operating synergies captured in 2019 totaled R$ 763 million. Excluding the implementation costs of around R$
60 million (which were lower than the previous estimate of R$ 100 million) and the negative impact of cuts on
production during the period, the operating synergies captured totaled R$ 311 million.
The Company also maintains its estimate of tax synergies that generate deductibility at around R$ 2.0 billion per
year in 2020 and 2021. It expects the deductibility to continue until the end of 2029.

2. Period projected and validity of projected synergies
Regarding operating synergies, the updated projected period comprises fiscal years of 2020 and 2021, and the
Company expects to capture between R$ 1.0 billion and R$ 1.1 billion by December 31, 2020, and between R$
1.1 billion and R$ 1.2 billion by December 31, 2021, on a recurring basis after 2021.

Specifically, regarding to tax synergies, the projected period comprises fiscal years of 2020 and 2021, and may
continue until the end of the fiscal year 2029.
These projected synergies, which will be captured gradually, are valid until the end of the above-mentioned
periods, and any significant changes in this estimate caused by developments in the process of integration
between the Company and Fibria and the assumptions will be disclosed to the market pursuant to applicable
laws.

3. Update of Reference Form
The Company clarifies that item 11 of the Reference Form will be duly updated within the deadline established
in CVM Instruction 480/09.
By disclosing the information contained in this Material Fact, the Company reiterates its commitment to
transparency towards its shareholders, investors and the market and will keep them adequately informed of any
significant change in the projected synergies and the estimated long-term operational performance announced.
The estimates shown here merely reflect the current estimates or expectations of the Company's
management, are subject to risks and uncertainties, and in no way constitute a promise of performance.
These estimates represent forward-looking statements within the meaning of Section 27A of the U.S.
Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as
amended. The terms “anticipate”, “believe”, “expect”, “predict”, “intend”, “plan”, “project”, “aim”,
“should”, and other similar terms are intended to identify these forecasts, which, involve risks or
uncertainties foreseen or not by the Company. Information about business prospects, projections and
financial targets merely represents forecasts based on the management's current expectations
regarding the future of the Company and its subsidiaries. These expectations depend on market
conditions, as well as the economic scenario in Brazil and the countries in which the Company operates
and the sectors in which it operates. Any change in the perception or the factors described above may
cause actual results to differ from the estimates presented here.
São Paulo, February 12, 2020.
Marcelo Feriozzi Bacci
Chief Financial and Investor Relations Officer

