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São Paulo, 12 de novembro de 2015 – SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (BM&FBovespa: SUZB5)
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada em 11 de novembro de 2015, às 16:30 horas, aprovou, dentre outras
matérias, a declaração e distribuição dividendos intermediários, com fundamento no artigo 204, § 2º, da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e no artigo 33, alínea “c”, do Estatuto Social da
Companhia e nos termos da proposta apresentada pela Diretoria Executiva da Companhia, com opinião
favorável do Comitê de Gestão e do Conselho Fiscal (“Proposta da Administração”).
O montante total dos dividendos que são declarados e serão distribuídos soma R$ 120.000.000,44 (cento e
vinte milhões de reais, quarenta e quatro centavos), representando R$ 0,344088518 por ação preferencial
classe “B”, R$ 0,113707756 por ação preferencial classe “A” e R$ 0,103370686 por ação ordinária de
emissão da Companhia, nos termos da Proposta da Administração. Tais dividendos são declarados e serão
pagos contra a conta de Reserva de Lucros para Aumento de Capital, conforme prevista no balanço da
Companhia levantado em 30 de junho de 2015 e no balanço da Companhia levantado em 30 de setembro
de 2015, tudo conforme registrado nas informações financeiras trimestrais da Companhia relativas às
mesmas datas, e serão pagos a título de antecipação dos dividendos obrigatórios do exercício social de
2015. Farão jus a tais dividendos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia no dia 12 de
novembro de 2015, com pagamento no dia 24 de novembro de 2015, passando as ações da Companhia a
serem negociadas “ex-direitos” a partir do dia 13 de novembro de 2015.
A Proposta da Administração encontra-se arquivada e disponível para consulta na sede da Companhia,
além do seu website (www.suzano.com.br/ri) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).
A área de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante por meio do telefone (11) 35039061 e e-mail ri@suzano.com.br.
São Paulo, 12 de novembro de 2015.
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