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Ata de Reunião de Diretoria 

 
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de maio de 2020, às 10h00, por meio de 
videoconferência, se reuniram os membros da Diretoria da Suzano Holding S.A. 
(“Companhia”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar 
(parte), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  
 
MESA: Presidente - Sr. David Feffer; Secretária - Sra. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña. 
 
PRESENÇA: Todos os membros da Diretoria, abaixo assinados.  
 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta 
do saldo de reservas de lucros, na forma do artigo 32, letra “c” do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
DELIBERAÇÕES: A Diretoria decidiu, por unanimidade, aprovar, na forma do artigo 
32, letra “c” do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos 
intermediários à conta do saldo de reservas de lucros existente no balanço de 2019 
aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de maio de 
2020, por conta do dividendo anual, no valor total de R$ 4.969.892,03 (quatro milhões 
novecentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais e três centavos), 
correspondendo a R$ 0,0272 por ação ordinária e R$ 0,02992 por ação preferencial classe 
A e B.  Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da 
Companhia nesta data, sendo que, a partir de 28 de maio de 2020, as ações da Companhia 
serão negociadas “ex-direitos”. Os dividendos deverão ser pagos no dia 4 de junho de 
2020. Discutida e votada a matéria objeto da ordem do dia, deliberaram os presentes, por 
unanimidade, aprovar o pagamento de dividendos.  
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se 
lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.  
 

São Paulo, 27 de maio de 2020. 
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