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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Aos 11 de novembro de 2015, às 15:45 horas, no escritório da Suzano Papel e Celulose S.A.
(“Companhia”), na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia, presentes os seus membros
efetivos ao final assinados. A presente reunião tem por finalidade a avaliação e opinião, pelo
Conselho Fiscal, da Proposta da Diretoria Executiva da Companhia para declaração e
distribuição de dividendos intermediários (“Proposta”), que consiste, em suma, na declaração
e distribuição de dividendos intermediários, no montante de R$ 120.000.000,44 (cento e vinte
milhões de reais, quarenta e quatro centavos), com a sua distribuição pelas diversas espécies e
classes de ações conforme constante da Proposta, a serem declarados e pagos contra Reserva
de Lucros para Aumento de Capital, que soma o valor de R$ 1.470.368.656,88 (um bilhão,
quatrocentos e setenta milhões, trezentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis
reais e oitenta e oito centavos) no balanço levantado no dia 30 de junho de 2015 e igual valor
no balanço levantado no dia 30 de setembro de 2015, sendo tais dividendos declarados e
distribuídos como antecipação dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de
2015. Os dividendos, se aprovados pelo Conselho de Administração, serão pagos aos
acionistas no dia 24 de novembro de 2015, com base na posição acionária de 12 de novembro
de 2015, passando as ações a serem negociadas “ex-direitos” a partir de 13 de novembro de
2015.
O Conselho Fiscal, com fundamento no artigo 163, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, opinou, por unanimidade e sem ressalvas,
favoravelmente à Proposta. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da
presente reunião, da qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.
São Paulo, 11 de novembro de 2015.
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