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Prezado Senhor
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São Paulo, 09 de março de 2004.

À
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Tambucci

Ref Klabin S.A. -Correspondência GAE/SER-219/04

Em atenção ao solicitado na referida correspondência informamos que é a seguinte a
proposta a ser submetida à Assembléia Geral Ordinária:
.

.
.
.

Aprovação de dividendos complementares, sendo: R$ 204,79, por lote de mil
ações ordinárias e R$ 225,27, por lote de mil ações preferenciais;
Data Base: 31 de março de 2004;
Data "ex" Brasil: 01 de abril de 2004;
Data "ex" USA: 29 de março de 2004.

Encaminhamos ainda o a Justificação e Protocolo de Incorporação de Klabin Monte
Alegre Comércio e Indústrias Ltda., juntamente com o Laudo de Avaliação do
Patrimônio Líquido Contábil, em 29 de fevereiro de 2004.

Atenciosamente

Mari~~eco
AssessoriaJurídica

