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São Paulo (Standard & Poor’s), 23 de dezembro de 2010 — A Standard & Poor’s Ratings
Services disse hoje que os ratings atribuídos à Suzano Papel e Celulose S.A. (Suzano;
BB+/Estável/--) não são afetados por sua oferta de compra da participação de 50% detida pela
Fibria Celulose S.A. (Fibria; BB/Positiva/--) no Consórcio Paulista de Papel e Celulose Conpacel. A Suzano já detém 50% do Conpacel e deverá se beneficiar de uma posição mais
ampla no mercado de papel, bem como de florestas com valor estratégico. Esperamos que a
Suzano se beneficie rapidamente das sinergias operacionais obtidas com esta aquisição, dado o
baixo risco de integração. A transação também envolve a aquisição das operações de distribuição
de papel da KSR, aumentando a capacidade de distribuição e de logística da Suzano em
importantes mercados brasileiros. Espera-se que a transação seja concluída no primeiro trimestre
de 2011. O preço total da aquisição, de R$ 1,5 bilhão, tem como suporte a posição de caixa da
Suzano de R$ 3,6 bilhões em setembro de 2010 (que melhorará ainda mais com a emissão de R$
1,2 bilhão de debêntures mandatoriamente conversíveis em ações, a ser realizada no primeiro
trimestre de 2011) e o fluxo de caixa livre projetado.
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