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SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Companhia” ou “Suzano”), (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, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data, manifestação por parte da CEMIG Capim Branco S.A.
(CEMIG) de que aceitou oferta apresentada pela Suzano aos consorciados do Consórcio Capim Branco Energia
(“Consórcio”), para a aquisição da parcela que lhe cabe da participação total de 17,9% detida pela Suzano, tendo,
inclusive, manifestado a intenção de aquisição de todas as eventuais sobras, na hipótese dos demais consorciados não
exercerem seus respectivos direitos de primeira oferta, conforme previsto no Instrumento Particular de Constituição do
Consórcio. Além da Suzano, integram o Consórcio a CEMIG com 21,1%, a Vale com 48,4% e a Votorantim com 12,6%.
A participação da Suzano no Consórcio representa 81 MW de potência instalada e 51 MW médios de energia
assegurada das usinas hidrelétricas Amador Aguiar I e Amador Aguiar II. A energia atualmente proveniente do
Consórcio será substituída pelo excedente de energia oriundo da planta do Maranhão, com inicio de operação previsto
para o quarto trimestre de 2013.
O preço total fixado na oferta, referente à participação de 17,9% da Suzano no Consórcio, é de R$ 320 milhões. Deste
total, cabe à CEMIG cerca de R$ 82 milhões, desconsideradas eventuais sobras, nos termos do Instrumento Particular
de Constituição do Consórcio.
A transação está sujeita à celebração dos documentos definitivos e aprovações da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A alienação da participação da Suzano no Consórcio é uma medida importante que compõe o pacote de blindagem
financeira da Companhia, já amplamente apresentado ao mercado.

São Paulo, 28 de dezembro de 2012.
Alberto Monteiro de Queiroz Netto
Diretor de Relações com Investidores

