Aviso aos
Acionistas
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331

São Paulo, 24 de novembro de 2017 – Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”) (B3: SUZB3),
comunica aos senhores acionistas e ao mercado em geral que, em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada nesta data, foi aprovado o pagamento de remuneração aos
acionistas da Companhia, sob a forma de juros sobre capital próprio (“JCP”), no montante total bruto de
R$ 199.834.722,48 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e
dois reais e quarenta e oito centavos), correspondente a R$ 0,183 por ação de emissão da Companhia,
excetuadas as ações mantidas em tesouraria, sujeitos à incidência de Imposto de Renda retido na fonte
mediante aplicação da alíquota cabível, exceto para os acionistas que comprovadamente sejam imunes
ou isentos, ou acionistas domiciliados em países ou jurisdições para os quais a legislação estabeleça
tratamento diverso.
Nos termos do artigo 9º, §7º, da Lei 9.249/1995 c/c o artigo 27º do estatuto social da Companhia, os JCP
serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social que se encerrará em 31 de
dezembro de 2017.
Considerar-se-á, para fins de pagamento, os acionistas inscritos nos registros da Companhia em 29 de
novembro de 2017, pelo que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas “ex juros
sobre o capital próprio” a partir de 30 de novembro de 2017.
Os proventos serão pagos aos acionistas no dia 11 de dezembro de 2017.
A Administração da Companhia, através da sua área de Relação com Investidores, coloca-se à
disposição dos acionistas e do mercado para esclarecimentos adicionais através do telefone
(11) 3503-9061 e do e-mail ri@suzano.com.br

São Paulo, 24 de novembro de 2017
Marcelo Feriozzi Bacci
Diretor de Relações com Investidores

