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COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
Suzano Holding S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no Artigo 12 da Instrução 
nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, 
declara que recebeu comunicado dos Donatários identificados a seguir informando que: 
 

a) Andre Guper, na qualidade de acionista da Suzano Holding S.A., celebrou 
Instrumento Particular de Doação de Ações referente a 5.158.598 ações ordinárias 
(correspondente a 6,875% das ações ordinárias de emissão da Companhia), 
4.835.532 ações preferenciais Classe A (correspondente a 7,052% das ações 
preferenciais Classe A de emissão da Companhia) e 2.017.419 ações preferenciais 
Classe B (correspondente a 6,881% das ações preferenciais Classe B de emissão da 
Companhia), as quais, em conjunto, representavam 6,946% do capital social da 
Companhia (“Doação”). Os donatários foram seus filhos Rafael Provenzale Guper 
(brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de identidade RG nº 39.238.985-
X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 363.553.538-95) e Gabriel Provenzale Guper 
(brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula de identidade RG nº 50.531.841-
6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 389.673.388-56), ambos com endereço 
profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1.355, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-919; 
 

b) por meio da Doação, Andre Guper doou (i) a Rafael Provenzale Guper 2.579.299 
ações ordinárias, 2.417.766 ações preferenciais Classe A e 1.008.710 ações 
preferenciais Classe B de emissão da Companhia e (ii) a Gabriel Provenzale Guper 
2.579.299 ações ordinárias, 2.417.766 ações preferenciais Classe A e 1.008.709 
ações preferenciais Classe B de emissão da Companhia (em conjunto, “Donatários”);  
 

c) por força da Doação, Andre Guper deixou de ser acionista da Companhia; 
 

d) a Doação foi feita em caráter de adiantamento de legítima, sem o objetivo de alterar 
a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia. 
 
 

São Paulo, 18 de dezembro de 2017. 
 
 

Orlando de Souza Dias 
Diretor de Relações com Investidores 

 
 


