SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55

FATO RELEVANTE

Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no Parágrafo 4 do Artigo
157 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 358/02, informa seus acionistas e ao mercado em geral que:
A Companhia realizou proposta (a “Proposta”) para aquisição das ações representativas do capital da
Futuragene plc. (“Futuragene”), cujas ações são negociadas na London Stock Exchange sob o código
FGN.L.
A Proposta para aquisição de 92,875% das ações atualmente existentes e a serem emitidas pela
Futuragene é de aproximadamente £ 55 milhões (ou cerca de US$ 82 milhões), considerando que a
Companhia já é detentora de participação indireta de 7,125% do capital da Futuragene desde 2001.
A Futuragene é uma empresa pioneira na pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia direcionada para
os mercados de culturas florestais e biocombustíveis, entre outros. A Futuragene desenvolve tecnologias
sustentáveis com forte orientação ambiental para o atendimento das crescentes demandas por fibras,
combustíveis, alimentos e melhor utilização de recursos naturais, como terra e recursos hídricos.
Dentre as tecnologias da Futuragene em fase mais adiantada, estão as técnicas para o incremento da
produtividade florestal voltada à produção sustentável de madeira para o processo industrial. Desde 2001,
a Companhia mantém acordo de cooperação tecnológica com a Futuragene para o desenvolvimento dessa
tecnologia.
A Administração da Companhia acredita que a transação possibilitará a continuidade do desenvolvimento
das tecnologias integrantes do portfólio atual da Futuragene e que a combinação das competências e
tecnologias das duas empresas possibilitará a obtenção de sinergias nos esforços de pesquisa e
desenvolvimento florestal, que está entre os principais fatores de competitividade da Companhia nos
mercados de celulose e papel.
A aceitação da Proposta está sujeita à aprovação dos acionistas da Futuragene bem como das autoridades
competentes no Reino Unido.

São Paulo, 12 de maio de 2010.
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