SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331
Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia disponibiliza aos seus acionistas o mapa sintético preliminar de votação recebido do escriturador
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada em 28 de abril de 2017, às 9:30, na sede da Companhia, localizada na Avenida Professor
Magalhães Neto, 1752, 10º andar, salas 1009 a 1011, Salvador/BA, CEP 41810-012.
Conforme regulamentação e o quanto estabelecido no item 12.2.g do Formulário de Referência e boletim de voto a distância, a Companhia desconsiderou os
votos irregulares, portanto, não foram consideradas as deliberações rasuradas, não preenchidas e/ou referentes às matérias que o acionista não possui direito
a voto, permanecendo, todavia, válido os demais votos proferidos no boletim. Assim, esclarecemos que o boletim não foi desconsiderado como um todo, mas
apenas o voto irregular.
Número da
deliberação

Matéria

1

Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir o Relatório da
Administração, os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal e das
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2016, assim como
deliberar sobre as mesmas demonstrações financeiras.

2

Quantidade de votos

Tipo de deliberação
aprovar

rejeitar

abster-se

total

Deliberação simples

-

-

-

-

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2016 e
distribuição de dividendos na forma da Proposta da Administração.

Deliberação simples

-

-

-

-

3

Fixar a remuneração global anual dos órgãos de Administração em até R$
57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais), da seguinte maneira: (a) até R$
17.000.000,00 (dezessete milhões reais) correspondentes à remuneração fixa e
variável dos membros do Conselho de Administração; (b) até R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais) correspondentes à remuneração fixa e variável dos
membros da Diretoria;

Deliberação simples

-

-

-

-

4

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal no mínimo previsto em lei, nos
termos do §3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.

Deliberação simples

-

-

-

-

5

Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia com o
objetivo de: a) formalizar o cancelamento das 1.912.532 (um milhão, novecentas e
doze mil, quinhentas e trinta e duas) ações preferenciais Classe “B” de emissão da
Companhia, que se encontravam em tesouraria; e, b) formalizar a conversão de 3.461
ações ordinárias em 3.461 ações preferenciais em razão da solicitação do acionista
ordinarista.

Deliberação simples

-

-

-

-

6

Alteração de um dos jornais de publicação da Suzano.

Deliberação simples

-

-

-

-

7

Indicação de candidatos ao conselho fiscal

Eleição Conselho Fiscal em separado - preferenciais
Eraldo Soares Peçanha (efetivo) / Kurt Janos Toth
(suplente)

246.465.030

8.131.026

1.190.742

255.786.798

8

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista deverá preencher este campo
caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)

Eleição Conselho Fiscal em separado - ordinárias
Luiz Augusto Marques Paes (efetivo) / Roberto Figueiredo
Mello (suplente)
Rubens Barletta (efetivo) / Luiz Gonzaga Ramos Schubert
(suplente)

-

-

-

-

