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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1.
Data, Horário e Local: Em 25 de outubro de 2018, às 11 horas, na filial da Suzano Papel
e Celulose S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho de Administração da
Companhia.
2.
Presença: presentes os seguintes Conselheiros da Companhia: David Feffer (Presidente
do Conselho de Administração), Claudio Thomaz Lobo Sonder (Vice-Presidente do Conselho de
Administração), Daniel Feffer (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Antonio de
Souza Corrêa Meyer (Conselheiro), Jorge Feffer (Conselheiro), Maria Priscila Rodini Vansetti
Machado (Conselheira), Nildemar Secches (Conselheiro) e Rodrigo Kede de Freitas Lima
(Conselheiro).
3.
Presidente e Secretário: David Feffer presidiu a Reunião e Pablo F. Gimenez Machado
atuou como secretário.
4.

Ordem do Dia:

4.1.
Deliberar sobre a inscrição da Companhia na Bolsa de Valores de Nova Iorque (“NYSE”)
para ter as novas ações ordinárias a serem emitidas em decorrência do Protocolo e Justificação
de Incorporação (“Protocolo”) firmado pela Fibria Celulose S.A. (“Fibria”) e a Companhia em 26
de julho de 2018, nos termos do qual a Fibria se tornará uma subsidiária integral da
Companhia por meio de uma incorporação de ações sob a lei brasileira (a “Incorporação”),
listadas na NYSE sob um programa de American Depositary Receipts (“ADRs”) (a “Listagem”);
4.2.
Deliberar sobre a migração dos ADRs da Companhia - Programa Nível I da Companhia,
registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários sob o nº CVM/SRE/RDR/1993/004, em
22 de novembro de 1993 (“Programa de ADRs”), para o Nível II da NYSE (“Migração”);
4.3.
Deliberar sobre a nomeação o The Bank of New York Mellon, como depositário e
transfer agent; e
4.3.
Autorizar a prática, pela Diretoria da Companhia, de todos os atos e providências
necessários, complementares e/ou convenientes à implementação das deliberações
anteriores, se aprovadas.
5.
Ata na Forma de Sumário: os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela
lavratura da presente ata na forma de sumário.
6.

Deliberações: os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas:

6.1.
Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia e tendo sido
informados sobre o objetivo e benefícios da Listagem e da Migração, dentre eles a adequação
do nível do Programa de ADRs da Companhia ao mesmo nível do Programa de ADRs da Fibria,
em atenção aos passos e procedimentos necessários à integração das operações e bases
acionárias da Fibria e da Companhia nos termos do Protocolo, aprovaram: (i) a inscrição da
Companhia na NYSE, (ii) a listagem de novas ordinárias de emissão da Companhia na NYSE via
um programa de ADRs, (iii) a Migração do Programa de ADRs da Companhia para o Nível II da

NYSE; e (iv) a nomeação do The Bank of New York Mellon, como depositário e transfer agent
da Companhia para fins da Listagem e da Migração; e
6.2.
Observado o disposto no Estatuto Social da Companhia, autorizaram a Diretoria da
Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias,
complementares e/ou convenientes à implementação das deliberações aprovadas nos termos
do item 6.1 acima.
7.
Encerramento: não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada. A ata da
reunião foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes.

São Paulo, SP, 25 de outubro de 2018.
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