Equipe de RI

Vendas das Unidades Limeira e Cubatão
São Paulo, 01 de agosto de 2007. Suzano Papel e Celulose – (Bovespa:
SUZB5), uma das maiores produtoras integradas de celulose e papel da América
Latina, anuncia que as Companhias Votorantim Celulose e Papel S.A. (“VCP”) e
Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”) firmaram, nesta data, Instrumento de
Compra e Venda, por meio do qual alienaram à MD Papéis LTDA. a totalidade das
suas participações nas unidades fabris localizadas em Cubatão e Limeira.
As referidas unidades foram avaliadas pelo valor em reais equivalentes a US$
65.000.000,00, cabendo a cada uma das vendedoras US$ 32.500.000,00. O
fechamento da transação se dará até 1º/11/07.
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A unidade de Cubatão possui capacidade de produção de aproximadamente 61
mil toneladas por ano de papéis gráficos, editoriais e industriais na categoria de
imprimir e escrever. Por sua vez, a unidade de Limeira possui capacidade de
produção de aproximadamente 58 mil toneladas por ano de papelcartão.
Esta transação conclui importante etapa do processo de reestruturação da Ripasa
e está em consonância com os compromissos assumidos pelas subscritoras junto
ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência relacionados à aquisição da
Ripasa.

A Suzano Papel e Celulose, com receitas de US$ 1,4 bilhão, é um dos maiores produtores verticalmente integrados de papel e celulose de
eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 700 mil toneladas de celulose de mercado e 1,1 milhão de toneladas de
papel. A Suzano Papel e Celulose oferece um amplo espectro de produtos de papel e celulose para os mercados doméstico e internacional,
com posições de liderança em segmentos chave do mercado brasileiro e quatro linhas de produtos: (i) celulose de eucalipto; (ii) papel para
imprimir e escrever não revestido; (iii) papel para imprimir e escrever revestido; e (iv) papelcartão.

