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FATO RELEVANTE

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Companhia”), (BM&FBOVESPA: SUZB5), em
cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução
CVM nº 358/2002, conforme alterada, informa que, nesta data, a FIBRIA
CELULOSE S.A. (“Fibria”) aceitou, de forma irrevogável e irretratável, proposta
vinculante (“Proposta”) efetuada pela Companhia relativa à alienação da
participação detida pela Fibria nos ativos do Conpacel - Consórcio Paulista de
Papel e Celulose (em conjunto, os “Ativos Conpacel”) que compreendem 50% de:
(i) fábrica de papel e celulose com capacidade produtiva da ordem de 390 mil
toneladas anuais de papel, e aproximadamente 650 mil toneladas anuais de
celulose; e
(ii) terras próprias com área total aproximada de 76 mil hectares, e cerca de
71 mil hectares de plantio, sendo 53 mil hectares em áreas próprias e 18
mil hectares em áreas arrendadas.
O preço de aquisição dos Ativos Conpacel é de R$ 1.450 milhões. A liquidação
financeira da operação com a formalização de todos os instrumentos definitivos
deverá ocorrer até 31 de janeiro de 2011.
Adicionalmente, a Proposta contempla a aquisição das operações de distribuição
de papel da KSR (“Ativos KSR”), pelo valor de R$ 50 milhões, sujeito a ajustes
após conclusão de auditoria. A liquidação financeira desta aquisição deverá
ocorrer até 28 de fevereiro de 2011.

A transação objeto do presente Fato Relevante será submetida à aprovação das
autoridades governamentais competentes.
Uma vez detentora da totalidade dos Ativos Conpacel, a Companhia deverá
capturar sinergias operacionais e administrativas, cujo valor presente é estimado
em aproximadamente R$ 300 milhões. As sinergias referentes à aquisição da KSR
não estão contempladas neste valor.
Esta aquisição permite benefícios para a Companhia, distribuidores, clientes,
consumidores e comunidades onde está presente, e reafirma a estratégia da
Companhia em (i) contar sempre com ativos competitivos para disputar e se
consolidar na liderança regional de papéis de imprimir e escrever; (ii) maximizar
a rentabilidade de suas operações de papel; (iii) ampliar sua plataforma de
distribuição regional de papel; e (iv) expandir seu negócio de celulose de
mercado.

São Paulo, 21 de dezembro de 2010.
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