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São Paulo, 27 de outubro de 2005. Suzano Papel e Celulose – (Bovespa: SUZB5), um dos maiores produtores
integrados de celulose e papel da América Latina, anunciou hoje que o BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social aprovou o financiamento para o Projeto Mucuri, com linhas adequadas
em termos de prazo e custos, para financiamento a projetos dessa natureza.
Sobre o financiamento, Bernardo Szpigel, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores,
informou: “Essa aprovação é fundamental para a financiabilidade do projeto e para o crescimento da Suzano. O
BNDES, com uma visão de longo prazo, tem participado da Unidade Mucuri desde a sua criação, que já
contemplava naquela época a possibilidade dessa expansão. O Projeto Mucuri contribuirá para o
desenvolvimento da indústria de papel e celulose no país, para a geração de empregos na região, para o
crescimento estrutural das exportações brasileiras e para o desenvolvimento do país.”
Acrescentou ainda que: “O financiamento aprovado contempla não somente a parcela de investimentos a
realizar, da ordem de US$ 1,3 bilhão, mas também investimentos já realizados anteriormente na formação de
mais de 85% da base florestal necessária para o projeto e necessidade de capital de giro adicional relacionadas
ao projeto. Nossa expectativa é que o BNDES financie aproximadamente 50% do montante total do projeto. O
financiamento aprovado contempla ainda a possibilidade de uma emissão de cerca de R$ 240 milhões em
debêntures conversíveis em ações cuja emissão ainda está sendo estudada pela empresa em conjunto com o
BNDES, sem haver no entanto uma definição final nessa direção. Ao final dessa avaliação teremos condições
de informar ao mercado maiores detalhes.”
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Afirmações sobre Expectativas Futuras
Algumas afirmações contidas neste comunicado podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais
afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não
se concretizem ou sejam substancialmente diferentes que era esperado. Estes riscos incluem entre outros, a contratação dos
EPCs para início da construção do Projeto Mucuri, a emissão de debêntures conversíveis, a estrutura de financiamento do
projeto, os aspectos sociais e ambientais do projeto, modificações na demanda futura pelos produtos da Companhia,
modificações nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos produtos, mudanças na estrutura de custos,
modificações na sazonalidade dos mercados, mudanças nos preços praticados pelos concorrentes, variações cambiais,
mudanças no cenário político-econômico brasileiro, nos mercados emergentes e internacional.
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