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Anuncia a contratação de formador de
mercado para Debêntures
São Paulo, 28 de janeiro de 2005. Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. (Suzano ou Companhia) – (Bovespa:
SUZB5), um dos maiores produtores integrados de celulose e papel da América Latina, em atendimento às
disposições constantes da Resolução nº 300/04 da Bovespa, anunciou hoje a contratação pelo período de 12 meses
da Unibanco Investshop C o r r e t o r a d e V a l o r e s M o b i l i á r i o s e C â m b i o S . A . (Unibanco) como formador de
mercado para a 1ª série da 3ª emissão de suas debêntures de 10 anos, emitidas em abril de 2004, cujo código de
negociação é “SUZB13”. O início da prestação do serviço será a partir de 31 de janeiro de 2005.
Bernardo Szpigel, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores comentou: “A contratação de um formador de
mercado para operações no mercado de renda fixa é um passo inovador e importante, que demonstra o
comprometimento da Suzano com seus investidores. Estamos confiantes que essa medida ajudará o mercado
secundário para nossas debêntures de forma coordenada e consistente, principalmente para os investidores pessoa
física”.
O Unibanco estará presente em todos os pregões da Bovespa, por períodos de 30 minutos, das 11:00 às 11:30 e das
15:00 às 15:30, com o intuito de aumento de liquidez. Hoje, estão em circulação no mercado 333.000 debêntures.

A Suzano Papel e Celulose é um dos maiores produtores verticalmente integrados de papel e
celulose de eucalipto da América Latina, com uma capacidade de produção de 1.1 milhão
toneladas de celulose total e de 820 mil toneladas de papel. A Suzano Papel e Celulose oferece
um amplo espectro de produtos de papel e celulose para os mercados doméstico e internacional,
com posições de liderança em segmentos chave do mercado brasileiro e quatro linhas de
produtos: (i) celulose de eucalipto; (ii) papel para imprimir e escrever não revestido; (iii) papel
para imprimir e escrever revestido; e (iv) papelcartão.

Contatos:
1) Relações com investidores: ri@suzano.com.br / tel: 55 11 3037 9061
Gustavo Poppe / Cesar Romero / Fernando Mearim / Rosely D’ Alessandro
2) Assessoria Imprensa: GWA Comunicação Integrada – gwa@gwacom.com / 5511 3816 3922
Fernanda Burjato / Regina Maia
3) Exportação: sales@suzano.com.br

