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São Paulo, 18 de março de 2015 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (“Suzano”), 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 o seu Conselho de Administração aprovou a
celebração de operação (“Operação”) com IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Ibemapar”) e com IBEMA
COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL (“Ibema”), ao final da qual a Suzano passará a deter 49,90% das
ações representativas do capital social da Ibema. A participação da Suzano no capital social será de 38%
até a completa exclusão de ativos não relacionados à operação de papelcartão.
A mencionada Operação consistirá na venda, para a Ibema, da fábrica de papelcartão da Suzano,
localizada no Município de Embu/SP, pelo preço de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), o
qual será pago por meio de compensação com dívida da Suzano assumida pela Ibema no mesmo valor.
A Suzano fará também um aporte de capital na Ibema no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de
reais).
A Operação será realizada por etapas e sua efetivação estará sujeita ao cumprimento de condições
precedentes usuais, aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pelos
demais órgãos regulatórios.
Após o cumprimento de tais condições precedentes e o consequente fechamento definitivo da Operação,
a Ibema terá duas unidades fabris – uma em Turvo/PR e outra em Embu/SP, com capacidade anual de
produção de 140.000 toneladas de papelcartão, contará com gestão profissional e independente e seu
controle será exercido, de forma compartilhada, por Suzano e Ibemapar.
A Suzano realizará uma teleconferência hoje, às 19hr (horário de Brasília), para eventuais
esclarecimentos. Os dados para conexão dos participantes em Português são (11) 3193-1001, (11) 28204001. Os participantes em Inglês devem se conectar pelo número +1 786 924-6977.
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