Suzano Papel e Celulose anuncia pagamento de
Juros sobre capital próprio
São Paulo, 18 de setembro de 2007. Suzano Papel e Celulose – (Bovespa:
SUZB5), uma das maiores produtoras integradas de celulose e papel da América
Latina, anuncia o pagamento de juros sobre capital próprio. O Conselho de
Administração da Companhia, em reunião realizada nesta data, aprov ou proposta
da Diretoria para pagamento de juros sobre capital próprio, que será pago aos
acionistas em 28 de setembro de 2007. Terão direito aos juros sobre capital próprio
todas as ações em circulação na data base de 18 de setembro de 2007. As ações
passarão a ser negociadas ex-direito a partir do dia 19 de setembro. Os valores
abaix o discrim inados, sujeitos ao desconto de 15% de Imposto de Renda na Fonte,
conforme legislação em vigor.
1 - Juros Sobre Capital Próprio
1.1. Nos v alores brutos de R$ 87.179.058,98 (oitenta e sete milhões, cento e
setenta e nov e mil, cinqüenta e oito reais e nov enta e oito centav os), equiv alentes a:
R$ 0,26651 por ação ordinária
R$ 0,29316 por ação preferencial classe ”A”
R$ 0,29316 por ação preferencial classe ”B”
As ações emitidas em data intermediária dentro do 1º semestre de 2007 terão
div idendo em v alor calc ulado “pro-rata temporis”.
1.2. Os juros sobre capital próprio serão imputados aos div idendos obrigatórios a
serem pagos pela companhia em relação ao corrente ex ercício social, para todos os
efeitos prev is tos na legislação societária.
1.3. As entidades is entas dev erão observar a legislação em v igor, encaminhando a
documentação comprobatória de isenção até o dia 24 de setembro de 2007, para o
seguinte local:
Suzano Papel e Celulose S.A.
Gerência de Relações com Inv estidores
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 – 8º andar
CEP 01452-919 - São Paulo - SP.
Telefone: (11) 3503.9355 – E-mail: ri@suzano.com.br

Equipe de RI
Tel.: 3503
Bernardo Szpigel - 9189
Vinicius Campos - 9359
Rosely D’Alessandro -9355
Elaine Wandeur - 9061

Imprensa
Letícia Volponi
GWA Comunicação Integrada
lv olponi@gwacom.com
11 3816 3922
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2 - !nstruções quanto ao crédito dos juros
2.1. Os acionis tas terão seus créditos disponív eis na data do pagamento desse direito acima informada,
nas contas correntes e domicílios bancários fornecidos ao Banco Itaú S.A.
2.2. Aos acionis tas cujos cadastros não contenham o número de inscrição no CPF/CNPJ ou indic ação de
"Banco/Agência e Conta Corrente", os juros sobre capital próprio serão creditados a partir do 3o. dia útil
após a sua regulariz ação junto ao Banco Itaú S.A.
2.3. A Companhia colocará à disposição, na mesma data, as importâncias relativ as aos acionis tas cujas
ações encontram-se custodiadas na Bolsa de Valores, que se encarregarão de repassá-las às corretoras
depositantes para que estas efetuem os créditos aos acionis tas titulares.
2.4. Locais de atendimento: Agências do Banco Itaú S.A., especializadas no atendimento aos acionistas,
no horário bancário. A lista de agências encontra-se disponív el em www.suzano.com.br/ri na seção
Atendimento aos Inv estidores.

A Suzano Papel e C elulose, c om receitas de US$ 1,5 bilhão, é um dos maiores produtores verticalmente integrados
de papel e celulos e de euc alipto da América Lati na, c om uma capacidade de produç ão de 700 mil toneladas de
celulose de mercado e 1,1 milhão de toneladas de papel. A Suz ano Papel e C elulose oferece um ampl o es pectr o de
produtos de papel e cel ulose par a os mercados doméstico e internacional, com posições de lideranç a em s egmentos
chave do mercado br asileiro e quatro linhas de produtos: (i) celulos e de eucalipto; (ii) papel par a imprimir e escrever
não revesti do; (iii) papel para i mprimir e escrever revesti do; e (i v) papelc artão.

