
 
 

SUZANO HOLDING S.A. 
Companhia Aberta 

CNPJ/MF 60.651.809/0001-05 
NIRE 35.300.011.864 

 
Ata de Reunião de Diretoria 

 
 
DATA, HORÁRIO E LOCAL: 13 de janeiro de 2022, às 10h00, por meio de 
videoconferência, se reuniram os membros da Diretoria da Suzano Holding S.A. 
(“Companhia”), sociedade com sede na Av. 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 dos 
lucros acumulados apurados, na forma do artigo 33, letra “c” do Estatuto Social da 
Companhia. 
 
DELIBERAÇÕES: Analisada e discutida a matéria constante da ordem do dia, a Diretoria 
decidiu, por unanimidade e sem ressalvas aprovar o pagamento de dividendos conforme a 
seguir:  
 
1) Aprovar, na forma do artigo 33, letra “c” do Estatuto Social da Companhia, a distribuição 
de dividendos intermediários no valor total de R$ 211.220.411,22, correspondendo a R$ 
1,156 por ação ordinária e R$ 1,2716 por ação preferencial classe A e B, sendo os 
dividendos intermediários declarados à conta de lucros acumulados apurados com base no 
3ºITR21 em montante não superior ao saldo de lucro líquido acumulados no valor de R$ 
893.127.622,78 apurado nas demonstrações financeiras semestrais  datadas de 30 de junho 
de 2021, após a compensação integral do saldo de prejuízos acumulados registrado nas 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 
contra os saldos de reserva de capital e de lucros apurados no exercício de 2021, aprovada 
na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de novembro de 2021.  
 
2) Os dividendos intermediários são distribuídos “ad referendum” da Assembleia Geral 
Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, nos 
termos dispostos no parágrafo segundo do artigo 204 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das S.A.”) e no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia.  Referidos 
dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da Companhia nesta data, sendo 
que, a partir de 14 de janeiro 2022, as ações da Companhia serão negociadas “ex-direitos”. 
Os dividendos deverão ser pagos no dia 31 de janeiro de 2022.  
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3) Os dividendos intermediários ora declarados serão imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, nos termos do 
artigo 202 da Lei das S.A. e artigo 33 do Estatuto Social. 
 
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, 13 de janeiro de 2022. 
 

 
David Feffer 
Presidente da Mesa e  
Diretor Presidente 

Maria Cecilia Castro Neves Ipiña 
Secretária 

 
 
Claudio Thomaz Lobo Sonder     
Diretor Executivo  

 
 
Orlando de Souza Dias 
Diretor Executivo e de Relações com 
Investidores 

 
  
 
 


