Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Preferenciais Classe “A” de Emissão da

Suzano Papel e Celulose S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF 16.404.287/0001-55 - NIRE 29.3.0001633-1
Av. Tancredo Neves, 274, Bloco B - Salas 121, 122 e 123 - 41820-020 - Salvador, BA

Código ISIN: BRSUZBACNPA3
A BNDES Participações S.A. - BNDESPAR, sociedade por ações com sede no Setor Banc. Sul, Conjunto 1, Bloco J, 12º e 13º andares, no Distrito Federal, e com escritório de serviços na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
República do Chile nº 100 - parte, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.383.281/0001-09, e a Suzano Holding S.A., sociedade por ações com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 9º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.651.809/0001-05 (respectivamente, “BNDESPAR” e “Suzano Holding”, e em conjunto, “Acionistas Vendedores”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., na qualidade de coordenador líder
(“Coordenador Líder”), o Banco Itaú BBA S.A. e o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. (“Itaú BBA” e “Unibanco” respectivamente, e em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”) comunicam o encerramento da oferta pública de
distribuição secundária de 23.638.957 ações preferenciais classe “A” de emissão da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de titularidade
dos Acionistas Vendedores (“Oferta” e “Ações”, respectivamente), ao preço de R$ 23,00 por Ação (“Preço por Ação”), realizada no âmbito da Oferta, em mercado de balcão não-organizado, e, ainda, com esforços de colocação no exterior, para investidores
institucionais qualificados (“Qualified Institutional Buyers”), conforme definidos na Regra 144A, editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto
no Securities Act of 1933 (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e nos demais países que não os Estados Unidos da América e o Brasil, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S editado pela
SEC, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimentos regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da Comissão de Valores Mobiliários, do Banco Central
do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, perfazendo o total de

R$ 543.696.011,00
A Oferta compreendeu a distribuição pública secundária de, inicialmente, 19.699.131 Ações. Adicionalmente, foi exercida exclusivamente pela BNDESPAR a opção do aumento da quantidade total de Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, correspondentes
a 20,0% das Ações, conforme o disposto no art. 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400 (“Ações Adicionais”). Não foi exercida a Opção de Ações Suplementares, a qual foi concedida pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder, destinada exclusivamente a
atender ao excesso de demanda constatado no decorrer da Oferta.
As Ações distribuídas no âmbito da Oferta representam aproximadamente 11,52% do total de ações preferenciais classe “A” de emissão da Companhia.
A Oferta foi aprovada em reunião da Diretoria da BNDESPAR realizada em 14 de dezembro de 2006, e em reunião da Diretoria da Suzano Holding realizada em 19 de dezembro de 2006, conforme ata publicada no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, ambas em 29 de dezembro de 2006. O Preço por Ação foi aprovado em reunião da Diretoria da BNDESPAR realizada em 07 de fevereiro de 2007, e em reunião da Diretoria da Suzano Holding realizada em 07 de fevereiro de 2007, conforme
ata publicada no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ambas em 08 de fevereiro de 2007, entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão do registro da Oferta pela CVM.
A Oferta foi previamente submetida à CVM e registrada sob o nº CVM/SRE/SEC/2007/005, em 08 de fevereiro de 2007.
A instituição financeira contratada para a prestação do serviço de ações escriturais é o Banco Itaú S.A.
Dados finais de Colocação:

Tipo de Investidor

Número de Adquirentes

Quantidade de Ações Adquiridas

2.866

1.973.503

Clubes de investimento

23

640.052

Fundos de investimento

145

7.947.347

Entidades de previdência privada

6

19.515

Companhias seguradoras

-

-

57

15.302.548

Instituições Financeiras Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou ao Coordenador Contratado e/ou às Corretoras Consorciadas

-

-

Demais instituições financeiras

2

500.000

Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou ao Coordenador Contratado e/ou às Corretoras Consorciadas

-

-

44

210.861

Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas à Companhia e/ou aos Coordenadores da Oferta e/ou ao Coordenador Contratado e/ou às Corretoras
Consorciadas

-

-

Outros

-

-

Ações Recompradas no Âmbito das Atividades de Estabilização

1

(2.954.869)

3.144

23.638.957

Pessoas físicas

Investidores estrangeiros qualificados

Demais pessoas jurídicas

Total da Oferta

A Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, em atendimento ao disposto no Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Preferenciais Classe “A” de Emissão da Suzano Papel e Celulose
S.A., aprovado pela CVM e pela BOVESPA, celebrado em 07 de fevereiro de 2007, comunica que, no âmbito das atividades de estabilização, foram adquiridas 3.093.769 ações e vendidas 138.900 ações preferenciais classe “A” da Companhia.
“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se tratando de oferta de venda de valores mobiliários”.

“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos
e Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas
informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa.”
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