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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - SUZANO S.A. de 23/08/2019
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Devem ser observadas as seguintes orientações: (i) todos os campos devem estar preenchidos
corretamente. Caso algum campo não esteja preenchido ou esteja rasurado, este será
desconsiderado; (ii) todas as páginas devem estar rubricadas; e (iii) a última página deverá estar
assinada pelo acionista votante ou por seus representantes, no caso de pessoa jurídica. O não
preenchimento correto de algum campo de votação não anula o boletim de voto à distância, mas
apenas o item a que se refere. O voto só será computado em relação aos campos de votação
preenchidos corretamente. A Companhia exige reconhecimento de firma.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância diretamente à Companhia deverá
encaminhar o seguintes documentos: (i) para pessoas físicas: cópia de documento de
identificação com foto (RG, CNH, RNE, passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente
reconhecidas); (ii) para pessoas jurídicas: cópia autenticada do contrato ou estatuto social,
conforme o caso, dos documentos societários que comprovem a representação legal do acionista
e/ou os poderes de assinatura daqueles que assinaram o boletim, bem como cópia autenticada
de documento de identificação com foto deste representantes (RG, CNH, RNE, passaporte ou
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas), e (iii) para fundos de investimento:
regulamente consolidado, estatuto social ou contrato social, conforme aplicável, do seu
administrador ou gestor, documentos societários que comprovem poderes para sua
representação, bem como cópia autenticada de documento de identificação com foto de seu
representante (RG, CNH, RNE passaporte ou carteiras de classe profissional oficialmente
reconhecidas).
Alternativamente, o acionista poderá enviar instruções de voto ao seu agente custodiante ou
escriturador, caso possua ações depositadas em depositário central, devendo observar as regras
e procedimentos estabelecidos pelo custodiante e pela regulamentação. O boletim de voto à
distância será recebido até o dia 16 de agosto de 2019 (inclusive).
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
O acionista poderá optar por enviar o boletim de voto original e cópias autenticadas dos
documentos, vias físicas, por correio ou pessoalmente, para Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355,
8° andar, CEP 01452-919, São Paulo – SP, A/C Departamento Jurídico, ou enviar o boletim de
voto via e-mail, para walnerj@suzano.com.br, cesteves@suzano.com.br e
ivabueno@suzano.com.br, caso em que também terá que entregar o boletim de voto original no
endereço especificado. O boletim de voto a distância será recebido até o dia 16 de agosto de
2019 (inclusive).
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar Itaim Bibi, São
Paulo, SP CEP 04538-132 Tel: +55 11 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) Tel: 0800
7209285 (demais localidades) E-mail: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Aprovar a alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia para
refletir, de forma clara e objetiva, a possibilidade de uma composição mista do Comitê de
Auditoria Estatutário por membros participantes ou não do Conselho de Administração, nos
termos do Artigo 31-C da Instrução CVM nº 308, de 14 de maio de 1999, conforme alterada.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a alteração do
Parágrafo Segundo do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia objeto da deliberação descrita
no Item 1 acima.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Questão Simples
3. Em caso de segunda convocação desta Assembleia Geral Extraordinária, as instruções de
voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia
Geral Extraordinária em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

