GAE/CAEM 1565-10
30 de Julho de 2010

Suzano Papel e Celulose S.A.
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. André Dorf

Prezados Senhores,
Em notícias veiculadas na imprensa em 30/07/2010 consta, entre outras informações, que:
 a Suzano Energia Renovável projeta, para uma segunda fase, o desembolso de outros US$ 500 milhões
até 2019, que serão usados na construção de mais duas fábricas para atingir uma capacidade total de
cinco milhões de toneladas de pellets. (O Globo)
 a expectativa é que a operação da 1ª fase da Suzano Energia Renovável, com o início da produção de três
milhões de toneladas previsto para ocorrer até 2014, alcance US$ 500 milhões em receita, com a intenção
de chegar a US$ 800 milhões na implementação da segunda fase do projeto, programada para 2019.
(Brasil Econômico)
Solicitamos esclarecimentos sobre o teor das referidas notícias, bem como outras informações consideradas
importantes.
Atenciosamente

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone: (011) 2565-6063 / 2565-7222

São Paulo, 30 de julho de 2010.

Para
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Gerência de Acompanhamento de Empresas
At: Nelson Barroso Ortega
Ref: GAE/CREM 1565/10

Prezado Senhor,
Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), em atendimento ao ofício em referência, vem esclarecer o
que segue:
(i) em 29/07/2010, a Companhia divulgou Fato Relevante informando do plano de investimento em empresa
dedicada à produção de biomassa para energia;
(ii) a Companhia agendou teleconferências com o mercado para esclarecimentos a respeito do investimento,
que foram realizadas em 30/07/2010, por seu Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores;
(iii) a Companhia disponibilizou, em seu website, apresentação contendo informações sobre o assunto, que
foi objeto de explanação nas teleconferências;
(iv) De forma sumária, a Suzano Energia Renovável:
- até 2014, deverá construir 03 unidades de produção de pellets, com capacidade anual total de
aproximadamente 3.000.000 ton, investimento estimado em US$ 800.000.000 e receita anual estimada, com
base nos preços atuais (segundo a empresa de consultoria Hawkins Wright) e os volumes de produção acima
referidos, em US$ 480.000.000;
- até 2019, pretende construir outras 02 unidades, com capacidade anual total de aproximadamente 2.000.000
ton, investimento estimado em US$ 500.000.000 e receita anual estimada em US$ 320,000.000.
Assim sendo, até o final de 2019, a Suzano Energia Renovável terá uma capacidade de produção anual total
de aproximadamente 5.000.000 ton, com investimento estimado de US$ 1.300.000.000 e receita anual
estimada de US$ 800.000.000, com base nos preços atuais e em moeda constante.
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As informações acima se encontram disponíveis no Fato Relevante divulgado em 29/07/2010 e nas
apresentações utilizadas durante conference call com investidores, ambos disponibilizados no website da
Companhia.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

André Dorf
Diretor de Relações com Investidores
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