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São Paulo, 27 de janeiro de 2015 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Suzano”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu, da Superintendência de Acompanhamento de Empresas,
da BM&F Bovespa, ofício 0149/2015 SAE, datado de 26 de janeiro, cuja solicitação do ofício se encontra
transcrita abaixo:
“Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, edição de 26/01/2015, sob o título “Suzano arruma a casa de olho
em consolidação”, consta, entre outras informações, que:


O foco dessa empresa ainda está concentrado na redução da alta dívida, que chegou à marca de 5,2

vezes o Ebitda em dezembro de 2013 e que agora foi reduzida para 4,5 vezes;


A meta da Suzano é alcançar um múltiplo de 2,5 a 3 vezes o Ebitda entre o fim de 2015 e o início do ano

que vem.
Solicitamos esclarecimentos, até 27/01/2015, sobre o teor da referida notícia, bem como outras informações consideradas
importantes.”

Em atendimento à solicitação acima transcrita, a Companhia informa que a desalavancagem é uma de
suas principais prioridades, conforme amplamente divulgado nos seus materiais institucionais
disponibilizados ao mercado. A redução do nível de alavancagem para patamares entre 2,5 a 3 vezes
dívida líquida/Ebitda é o desejado pela Companhia para avaliação de alternativas de crescimento.
A Suzano permanece comprometida a informar seus acionistas e o mercado, no momento e forma
adequados, a respeito de qualquer expectativa que deva ser divulgada na forma da lei e da
regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
A equipe permanece a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, através do telefone (11)
3503-9061 ou do e-mail ri@suzano.com.br.
São Paulo, 27 de janeiro de 2015.
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