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FATO RELEVANTE
São Paulo, 12 de novembro de 2015 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (BM&FBovespa: SUZB5) (“Companhia”
ou “Suzano”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião
realizada em 11 de novembro de 2015, às 17:00 horas, aprovou os seguintes projetos de investimento (em conjunto
“Projetos de Investimento”):
1.
Expansão da capacidade anual de produção de celulose da Suzano para 3,8 milhões de toneladas, com
investimentos industriais nas plantas localizadas em Imperatriz – MA (“Unidade Imperatriz”) e em Mucuri – BA
(“Unidade Mucuri”) e incremento da base florestal para abastecimento da capacidade adicional. Estes investimentos
somam o valor total estimado de R$ 1,1 bilhão, têm conclusão prevista para o quarto trimestre de 2017 e deverão
permitir a redução do custo caixa de produção.
2.
Construção de linhas de produção para atendimento do segmento tissue na Unidade Imperatriz e na Unidade
de Mucuri, com capacidade de produção de 60 mil toneladas por ano para cada unidade, com conclusão prevista para
o terceiro trimestre de 2017 na Unidade Imperatriz e para o quarto trimestre de 2017 na Unidade Mucuri, somando o
valor total estimado de R$ 425 milhões.
3.
Expansão e modernização da estação de tratamento de efluentes da Unidade Mucuri no valor total estimado
de R$ 100 milhões e com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2018.
Os Projetos de Investimento estão alinhados com o plano estratégico da Companhia de maximizar o retorno de sua
base de ativos por meio da captura de ganhos de eficiência e rentabilidade de suas operações, assim como a
expansão de suas atividades para os mercados de produtos adjacentes à celulose e de maior valor agregado e são
aprovados no momento de forte geração de caixa da Companhia.
A Companhia entende que os Projetos de Investimento propiciarão o aumento da rentabilidade de suas operações e
não comprometerão a sua situação financeira e/ou o seu nível de endividamento, mesmo durante o prazo de
execução de tais projetos e até a sua entrada em operação.
A área de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para esclarecer
quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante por meio do telefone (11) 3503-9061 e e-mail
ri@suzano.com.br.
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