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Prezados Senhores Acionistas, 
 
Apresentamos a seguir, a Proposta da Administração (“Proposta”) da Suzano Holding S.A. 
(“Companhia”) acerca das matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Especial de 
Preferencialistas (“Assembeia Especial”) da Companhia a ser realizada no dia 31 de agosto 
de 2016, às 10:00 horas. 
 
MATÉRIAS A SEREM DELIBERADAS NA ASSEMBLEIA ESPECIAL: 
 
1. Aprovar a conversão de 9.775.352 ações preferenciais Classe A de emissão da 
Companhia em 9.775.352 ações ordinárias de emissão da Companhia  

 
Aprovar a conversão de 9.775.352 ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, 
gravadas com cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade, de propriedade dos 
acionistas indicados no Anexo II do presente, em 9.775.352 ações ordinárias de emissão da 
Companhia, com os mesmos direitos das ações ordinárias de emissão da Companhia 
atualmente existentes e sub-rogação das cláusulas de incomunicabilidade e 
impenhorabilidade. 
 
2. Autorização aos Administradores  
 
Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à 
efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia. 
 

 
 
 



 
 

 

Anexo I: 
 

Proposta da Administração relativa à Conversão de Ações: 
 
Conforme solicitação dos acionistas indicados no Anexo II, foi convocada a presente data 
assembleia especial dos acionistas preferencialistas da Companhia para deliberar sobre a 
aconversão de 9.775.352 ações preferenciais classe A em 9.775.352 ações ordinárias na 
proporção indicada no Anexo II, assim cada ação preferencial classe A será convertida em 
uma ação ordinária. Para os fins desta conversão, será observado o critério estabelecido 
pelo Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia na relação de conversão entre as espécies 
de ações.  

Não haverá direito de retirada dos acionistas da Companhia nesta conversão, tendo em vista 
solicitação de acionista, conforme faculdade prevista no Artigo 9º do estatuto social da 
Companhia, para convocação de assembleia geral para conversão de 9.775.352 ações 
ordinárias em 9.775.352 ações preferenciais classe A,assim assim mantendo  o número de 
ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, bem como os direitos das ações 
ordinárias e ações preferenciais classe A, não prejudicando os acionistas detentores de 
ações ordinárias e/ou de ações preferenciais classe A de emissão da Companhia.         

 

 
ANEXO 17 DA IN CVM 481/09 

 
CONVERSÃO DE AÇÕES PREFERENCIAIS 

 

1. Havendo criação de ações preferenciais ou nova classe de ações preferenciais  

O item 1 do Anexo 17 não é aplicável, uma vez que não haverá criação de nova classe de 
ações preferenciais. 

a. Fundamentar, pormenorizadamente, a proposta de criação das ações. 

Não aplicável 

b. Descrever, pormenorizadamente, os direitos, vantagens e restrições a serem 
atribuídos às ações a serem criadas, em especial:  

Não aplicável 

i. Dividendos majorados em relação às ações ordinárias  

ii. Dividendos fixos ou mínimos  

iii. Direito de participar de lucros remanescentes  



 
 

iv. Direito de receber dividendo à conta da reserva de capital  

v. Prioridade no reembolso de capital e vi. Prêmio no reembolso de capital  

vii. Direito de voto 

viii. Direito estatutário de eleger membros do conselho de administração em votação 
em separado  

ix. Direito de serem incluídas na oferta pública de aquisição de ações por alienação de 
controle prevista no art. 254-A da Lei nº 6.404, de 1976  

x. Direito de veto em relação a alterações estatutárias  

xi. Termos e condições de resgate  

xii. Termos e condições de amortização 

c. Fornecer análise pormenorizada do impacto da criação das ações sobre os direitos 
dos titulares de outras espécies e classes de ações da companhia  

Não haverá impacto, tendo em vista que não haverá criação de ações preferenciais. Neste 
sentido, foi apresentada solicitação de acionista para a convocação de assemebleia geral 
extraordinária para conversão de 9.775.352 ações ordinárias em 9.775.352 ações 
preferenciais classe A, conforme faculdade prevista no Artigo 9º do estatuto social da 
Companhia, mantendo assim o atual número de ações ordinárias e ações preferenciais 
classe A emitidas pela Companhia, caso seja aprovada a conversão de 9.775.352 ações 
preferenciais classe A em 9.775.352 ações ordinárias.           

2. Havendo alteração nas preferências, vantagens ou condições de resgate ou 
amortização de ações preferenciais  

Não haverá alteração das preferências, vantagens ou condições de resgate ou amortização 
de ações preferenciais.  

a. Descrever, pormenorizadamente, as alterações propostas  

Não aplicável.  

b. Fundamentar, pormenorizadamente, as alterações propostas  

Não aplicável.  

c. Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os 
titulares das ações objeto da alteração  

Não aplicável.  

 



 
 

d. Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os 
direitos dos titulares de outras espécies e classes de ações da companhia 

 Não haverá alteração das preferências, vantagens ou condições de resgate ou amortização 
de ações preferenciais. A conversão de ações não impactará negativa ou positivamente os 
direitos dos titulares de outras espécies e classes de ações de emissão da Companhia, uma 
vez que no mesmo ato da conversão de 9.775.352 ações preferenciais classe A em 
9.775.352 ações ordinárias, poderão ser convertidas 9.775.352 ações ordinárias em 
9.775.352 ações preferenciais classe A, tendo em vista solicitação de acionista, conforme 
faculdade prevista no Artigo 9º do estatuto social da Companhia,de forma que será mantido 
o atual número de ações ordinárias e ações preferenciais classe A emitidas pela Companhia. 

 



 
 

Anexo II:  

Lista da propriedade das ações preferenciais Classe A a serem convertidas em ações 
ordinárias de emissão da Companhia 

 
Acionista Nº de PNs A a serem convertidas em ONs 

Lisabeth S. Sander 2.443.838 

Janet Guper 2.443.838 

André Guper 2.443.838 

Pedro Noah H. Guper 1.221.919 

Ian Baruch H. Guper      1.221.919  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


