COMUNICADO AO MERCADO
SUZANO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.3.0001633-1
São Paulo, 19 de fevereiro de 2021 – Suzano S.A. (“Companhia” ou “Suzano”) (B3: SUZB3 | NYSE: SUZ), em
atendimento ao disposto no artigo 30, inciso XXXIII, da Instrução nº 480 da Comissão de Valores Mobiliários, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 12 de fevereiro
de 2021, foi celebrada a transação entre partes relacionadas descrita abaixo (“Transação”), aprovada em reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de fevereiro de 2021 (“RCA”).
Partes da Transação
Relação com a Companhia

Data da Transação
Objeto da Transação

Valor da Transação
Principais termos de condições da
Transação

Razões pelas quais a administração
da Companhia considera que a
Transação observou condições
comutativas ou prevê pagamento
compensatório adequado
Eventual
participação
da
contraparte, seus sócios ou

Suzano S.A. (“Suzano”)
Itapeva Florestal Ltda. (“Itapeva”)
Itapeva é detida pela família do Alexandre Chueri Neto, que exercia, até o
dia 10 de fevereiro de 2021 (ao tempo das negociações) a função de Diretor
Executivo Florestal da Suzano.
12 de fevereiro de 2021
Arrendamento de área em imóveis, denominados Fazenda Mutum e N. Sra.
Aparecida, de propriedade da Itapeva, no município de Ribas do Rio Pardo,
no estado do Mato Grosso do Sul (“Imóvel”).
Até R$ 289.000.000,00 durante o prazo máximo do contrato
Objeto: Arrendamento de área útil de parte do Imóvel para o plantio de
eucalipto pela Suzano;
Prazo: dois ciclos de plantio de eucalipto, podendo ser renovado;
Condições de Pagamento: anuidade, reajustada por IPCA, sendo que até
duas anuidades poderão ser pagas antes da conclusão do processo de
licenciamento;
Mecanismo de solução de disputas: arbitragem
As condições da transação aqui indicadas são equivalentes e adequadas à
relevância da transação para a Suzano.
A área arrendada é importante para o abastecimento da Suzano e traz
ganhos de produtividade importantes, tanto pela distância como pela
possibilidade de ganho de eficiência na operação dentro do Imóvel.
A transação e sua negociação foram realizadas sem a participação da parte
com potencial conflito de interesses, tendo sido aprovada em comitê

administradores no processo de
decisão da Companhia acerca da
Transação ou de negociação da
Transação como representantes da
Companhia, descrevendo essa
participação

multidisciplinar que a aprova este tipo de transação, sem a participação de
tal executivo.
Além disso, a transação foi avaliada no Grupo de Avaliação de Partes
Relacionadas, informada ao Comitê de Auditoria Estatutário e aprovada pelo
Conselho de Administração da Companhia, conforme diretrizes da Política
de Partes Relacionadas da Suzano.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2021.
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Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidor

