SUZANO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE 29.300.016.331
Nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia disponibiliza aos seus acionistas o mapa sintético preliminar de votação enviado pelo
escriturador relativo à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 22 de maio de 2020, às 9:30 horas, por meio de sistema eletrônico de
participação a distância disponibilizado pela Suzano S.A. (“Companhia”) nos termos do art. 21-C, § 2°, inciso II da Instrução CVM n⁰ 481/09, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM n⁰ 481/09”) e conforme regras constantes do Manual dos Acionistas divulgado pela Companhia. Cabe
ressaltar que, conforme informação constante no boletim de voto a distância, serão desconsiderados os votos irregulares, logo, aqueles rasurados,
não preenchidos e/ou referentes a matérias que o acionista não possui direito a voto, permanecendo, todavia, válidos os demais votos que proferiu
em outras matérias (o boletim não foi desconsiderado como um todo, mas apenas o voto irregular).
Número da
Deliberação no
Boletim de Voto à
Distância Divulgado
pela Companhia
em 30.04.2020

Deliberação

Percentual
de Voto

Aprovar

Rejeitar

1

Deliberação Simples
Aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2019:

-

293.646.011

-

2

Deliberação Simples
Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas

-

443.713.436

150.000

Abstenções

Total

182.031.263 475.677.274

31.813.838

475.677.274

5

6

7

8

ao exercício social encerrado em 31/12/2019, bem como
apreciar o relatório da administração relativo a tal exercício
social:
Questão Simples
Deseja requerer a adoção do voto múltiplo para Conselho de
Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos
indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista
detentor de ações com direito a voto também preencha os
campos presentes na eleição em separado de membro do
Conselho de Administração e a eleição em separado de que
tratam esses campos ocorra).
Chapa 1:
David Feffer
Claudio Thomaz Lobo Sonder
Daniel Feffer
Ana Paula Pessoa
Maria Priscila Rodini Vansetti Machado
Nildemar Secches
Rodrigo Kede de Freitas Lima
Rodrigo Calvo Galindo
Paulo Rogerio Caffarelli
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe
de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem
continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os
votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em
percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?
(Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo

-

5.049.158

-

315.941.313

-

76.186.460

-

19.751.761

65.433.473 405.194.643 475.677.274

9.133.625

150.602.336 475.677.274

249.033.884 150.456.930 475.677.274

-

455.925.513 475.677.274

processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como
abstenção na respectiva deliberação da assembleia.)

9

13

14

15

Visualização de todos os candidatos para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída:
David Feffer

-

-

-

-

-

2.194.420,65
2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Claudio Thomaz Lobo Sonder

11,11%
11,11%

-

-

2.194.420,65

Daniel Feffer

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Ana Paula Pessoa

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Maria Priscila Rodini Vansetti Machado

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Nildemar Secches

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Rodrigo Kede de Freitas Lima

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Rodrigo Calvo Galindo

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

Paulo Rogerio Caffarelli
Deliberação Simples
Fixar a remuneração anual global da administração e do
Conselho Fiscal, se instalado, da Companhia, nos termos da
Proposta da Administração.
Questão Simples
Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia,
nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
Deliberação Simples
Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal (o acionista poderá
indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem
preenchidas na eleição geral):

11,11%

2.194.420,65

-

-

2.194.420,65

24.943

475.677.274

6.035.734

475.677.274

Luiz Augusto Marques Paes / Roberto Figueiredo Mello

-

318.717.634 156.934.697

-

468.521.105

1.120.435

-

51.617.398

4.660.723

419.399.153 475.677.274

16

17

18

19

20

Rubens Barletta / Luiz Gonzaga Ramos Schubert
Deliberação Simples
Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por acionistas
minoritários detentores de ações com direito a voto (o acionista
deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de
eleição geral em branco):
Eraldo Soares Peçanha / Kurt Janos Toth
Questão Simples
Em caso de segunda convocação desta Assembleia Geral
Ordinária, as instruções de voto constantes neste BVD podem
ser consideradas também para a realização da Assembleia Geral
Ordinária em segunda convocação?
Questão Simples
Deseja requerer a adoção do voto em separado para o Conselho
de Administração, nos termos do art. 141 da Lei 6.404, de 1976?
(O acionista somente pode preencher este campo caso seja
titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante
os três meses imediatamente anteriores à realização da
assembleia geral. Caso o acionista opte por “não” ou “absterse”, suas ações não serão computadas para fins de
requerimento da eleição em separado de membro do Conselho
de Administração).
Deliberação Simples
Fixar em 10 (dez) a quantidade de membros a serem eleitos
para o próximo mandato do Conselho de Administração, nos
termos da Proposta da Administração.
Deliberação Simples

-

51.767.398

4.510.723

419.399.153 475.677.274

-

349.568.974

50.479

126.057.821 475.677.274

-

461.031.876

14.555.893

-

333.401.851

8.837.403

-

227.552.287

24.943

-

227.577.230

-

223.596.042

3.981.188

-

227.577.230

89.505

475.677.274

133.438.020 475.677.274

Eleição do Conselho de Administração em separado
Indicação de candidatos ao Conselho de Administração por
acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto
(o acionista somente pode preencher este campo caso seja
titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante
os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia
geral)
Hélio Lima Magalhães
Número da
Deliberação no
Boletim de Voto à
Distância Divulgado
pela Companhia em
16.04.2020

3

Deliberação
(Deliberação válida nos termos do Comunicado ao Mercado
divulgado pela Companhia no dia 30 de abril de 2020)

Aprovar

Deliberação Simples
Fixar em 9 (nove) a quantidade de membros a serem eleitos para o
248.100.044
próximo mandato do Conselho de Administração, nos termos da
Proposta da Administração.

Rejeitar

Abstenções

Total

-

-

248.100.044

