SUZANO (SUZB5) ingressa no índice IBrX 50 da Bovespa

São Paulo, 01 de setembro de 2004. Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S.A. –
(Bovespa: SUZB5), um dos maiores produtores integrados de celulose e papel da América
Latina, anuncia que a SUZB5 tornou-se uma das 50 ações mais líquidas na Bovespa e a
partir de hoje passou a integrar o índice IBrX 50.
Na composição deste índice, na carteira em vigor de setembro a dezembro de 2004, a
empresa detém uma participação de 0,5%.
Bernardo Szpigel, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores,
comentou: “Este fato confirma o compromisso assumido pela Administração da
Companhia de aumentar a sua inserção no mercado de capitais, processo este que tem
sido realizado de maneira coordenada e estruturada, garantindo o sucesso desta
estratégia”.
Entre as principais realizações e passos desta estratégia destacam-se: (i) a inserção no
Nível I de Governança Corporativa da Bovespa; (ii) a oferta pública de ações que ocorreu
em Novembro de 2003, com esforço de venda no exterior, que possibilitou o forte
crescimento das ações em circulação e da liquidez; (iii) a incorporação da Companhia
Suzano de Papel e Celulose pela Bahia Sul Celulose S.A. o que permitirá a implementação
de uma estratégia de mercado de capitais por meio de uma única empresa, com maior
foco operacional e financeiro; e (iv) a contratação, em abril deste ano, da Agora Sênior
Corretora de Valores como formador de mercado da SUZB5, contribuindo também para o
objetivo de elevação da liquidez.
O IBrX 50 é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50
ações selecionadas entre as mais negociadas da Bovespa em termos de liquidez,
ponderadas na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
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 mil
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.
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