SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
FATO RELEVANTE
Nos termos do disposto no § 4o do artigo 157 da Lei no. 6.404/76 e na Instrução CVM no
358/02, a Suzano Papel e Celulose S.A. (BM&FBovespa: SUZB5), em relação à matéria
publicada hoje no jornal VALOR ECONÔMICO, sob título SUZANO AVALIA VENDA DE
ATIVOS DE PAPEL, reforça tudo o que vem sendo comunicado e explicado ao mercado:
 Ao longo de sua longa história sempre se pautou por um posicionamento financeiro
conservador, aliado a uma estratégia de longo prazo, identificando oportunidades de
mercado, planejando investimentos, estruturando fontes de financiamento, tudo para
crescer de forma sustentada, respeitando acionistas, parceiros e colaboradores. E
segue exatamente essa linha em seu plano de expansão 2024;
 A Unidade Maranhão, que entrará em operação em novembro de 2013, tem o seu
programa de financiamento substancialmente equacionado: R$ 2,7 bilhões já
contratados junto ao BNDES e R$ 1,2 bilhão em debêntures mandatoriamente
conversíveis, já colocadas no mercado. Quanto à parte importada, linhas de
financiamento estão em fase adiantada de negociação;
 Em 30 de junho passado, o caixa era de R$ 3,0 bilhões. Estes recursos, em conjunto
com os financiamentos de projetos, asseguram liquidez confortável para a empresa;
 Diversas providências estão em implantação para fortalecer a estrutura de capital e
viabilizar os projetos futuros do Plano Suzano 2024. Conforme já anunciado, a Suzano
está trabalhando na venda de sua participação na Usina Amador Aguiar (Capim
Branco), na venda de terras no Estado de São Paulo e na capitalização da Suzano
Energia Renovável. Além disso, não estão descartadas vendas de determinados ativos
da área de papel e/ou participações em novos projetos da área de celulose, não
havendo qualquer decisão tomada neste particular;
Sendo assim, a Suzano reforça que não há necessidade de movimentos no curto prazo
para a condução dos seus negócios e que continuará analisando as melhores alternativas
para sua estrutura de capital e oportunidades de negócios.
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