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CELULOSE IRANI S.A. 

CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001-03 NIRE 43.300.002.799 COMPANHIA ABERTA 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2019, às 14:00 

horas, na sede social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General João Manoel, 157, 

9º Andar, sala 903, CEP 90.010-030, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. PRESENÇAS E MESA: A reunião contou com a maioria dos membros do Conselho de 

Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck e secretariada por Eurito de Freitas Druck. 

 

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a realização da 3ª (terceira) emissão pública de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie 

com garantia real, de emissão da Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª 

Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, 

a Ser Convolada em Espécie Com Garantia Real, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de 

Distribuição, da Celulose Irani S.A.” (“Escritura de Emissão”, “Emissão” e “Debêntures”, 

respectivamente), no valor de R$580.000.000,00 (quinhentos e oitenta milhões de reais), observada a 

possibilidade de distribuição parcial, desde que haja colocação de, pelo menos, o montante de 500.000 

(quinhentas mil) Debêntures, totalizando o montante mínimo de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões 

de reais) (“Quantidade Mínima da Emissão” e “Distribuição Parcial”),  a qual será objeto de distribuição 

pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores 

Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta 

Restrita”, respectivamente); (ii) a prestação de garantias reais pela Companhia no âmbito da Emissão; (iii) 

autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências 

necessárias à formalização dos itens (i) e (ii) acima; e (iv) a ratificação de todos os atos anteriormente 

praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita. 

 

4. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias, foram aprovadas, por unanimidade de 

votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições, a Emissão, em conformidade com o disposto nos 

artigos 52 e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 

Sociedades por Ações”), objeto da Oferta Restrita e a prestação das Garantias Reais (conforme abaixo 

definido) pela Companhia. A Emissão, as Debêntures e as Garantias Reais (conforme abaixo definido) 

terão as seguintes características e condições:  

 

(a) Valor Total da Emissão: o valor total da Oferta Restrita será de até R$580.000.000,00 (quinhentos e 

oitenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo), observada a possibilidade de 

Distribuição Parcial, desde que haja colocação de, pelo menos, o montante de 500.000 (quinhentas mil) 

Debêntures, totalizando o montante mínimo de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). 

 

(b) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única;  

 

(c) Quantidade de Debêntures e Valor Nominal Unitário: serão emitidas até 580.000 (quinhentos e 

oitenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”) 

na Data de Emissão, observada a possibilidade de Distribuição Parcial;  
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(d) Garantia: após a devida liberação das garantias, nos prazos e termos a serem previstos na Escritura de 

Emissão, as Debêntures contarão com as seguintes garantias reais: 

 

(i) Alienação Fiduciária de Ativos: as Debêntures contarão com garantia de alienação fiduciária de (i) 

ativos florestais (plantações comerciais de madeira, incluindo plantações de Pinus e Eucalyptus) de 

propriedade da Companhia e da Iraflor Comércio de Madeiras Ltda. (“Iraflor”), localizadas nas cidades 

de Ponte Serrada, cidade de Catanduvas, cidade de Água Doce, cidade de Irani e cidade de Vargem 

Bonita, no Estado de Santa Catarina, descritos e caracterizados nas matrículas a serem mencionadas na 

Escritura de Emissão (“Ativos Florestais”), e (ii) máquinas e equipamentos de propriedade da 

Companhia, localizados na planta industrial da fábrica de celulose e papel de propriedade da 

Companhia no imóvel descrito e caracterizado conforme matrícula a ser prevista na Escritura de 

Emissão, na Cidade de Catanduvas, (“Máquinas e Equipamentos”, e em conjunto com os Ativos 

Florestais os “Ativos Alienados”) (sendo (i) e (ii) acima, em conjunto, “Alienação Fiduciária de 

Ativos”); 

 

(ii) Alienação Fiduciária de Bens Imóveis: sem prejuízo da Alienação Fiduciária de Ativos, as 

Debêntures contarão também com a alienação fiduciária da planta industrial da fábrica de celulose e 

papel de propriedade da Companhia, localizada na Vila Campina da Alegria, Cidade de Vargem 

Bonita, Estado de Santa Catarina, e propriedades rurais (terras) de propriedade da Companhia, 

localizadas na cidade de Ponte Serrada, cidade de Catanduvas, cidade de Água Doce, cidade de Irani e 

cidade de Vargem Bonita, no estado de Santa Catarina, Brasil, objeto das matrículas a serem 

mencionadas na Escritura de Emissão (“Bens Imóveis”); e 

 

(iii) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Sem prejuízo da Alienação Fiduciária de Ativos e da 

Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, as Debêntures contarão, ainda, com a cessão fiduciária de 

direitos creditórios detidos pela Emissora, direitos relativos à conta vinculada na qual transitarão os 

recursos provenientes dos direitos creditórios, bem como de rendimentos decorrentes de investimentos 

realizados com os recursos recebidos ou depositados na conta vinculada (“Direitos  Creditórios” e 

“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ativos e com 

a Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, as “Garantias Reais”). 

 

(e) Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário da Debênture não será atualizado;  

 

(f) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia;  

 

(g) Prazo: ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado facultativo, oferta de resgate antecipado das 

Debêntures e/ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem 

previstos na Escritura de Emissão, as Debêntures terão o prazo de vigência de 6 (seis) anos contados da 

Data de Emissão (“Data de Vencimento”);  

 

(h) Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a partir do 4º (quarto) ano contado da Data de Emissão 

(inclusive), a seu exclusivo critério, desde que não esteja em curso um Evento de Vencimento Antecipado 

(a ser definido na Escritura de Emissão), realizar o resgate antecipado facultativo total ou parcial das 

Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), e desde que, cumulativamente: (1) a Companhia, com, no 

mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, comunique os Debenturistas acerca da intenção de realizar resgate 

antecipado facultativo, descrevendo os termos e condições do resgate antecipado facultativo, incluindo (a) a 

projeção do valor a ser pago a título de resgate antecipado facultativo; (b) a data efetiva para o resgate 

antecipado facultativo e o pagamento das Debêntures; (c) a quantidade de Debêntures que será objeto de 

Resgate Antecipado Facultativo; e (d) demais informações consideradas relevantes pela Companhia para a 

operacionalização do resgate antecipado facultativo das Debêntures; (2) a B3, o Agente de Liquidação e o 

Escriturador (a serem definidos na Escritura de Emissão) sejam comunicados, pela Companhia, acerca da 

realização do resgate antecipado facultativo com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da 
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respectiva data do resgate antecipado facultativo; e (3) o resgate antecipado facultativo das Debêntures seja 

realizado pelo Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o 

caso, acrescido da Remuneração (conforme definida abaixo), calculada pro rata temporis desde a Primeira 

Data de Integralização (conforme definida abaixo) ou a Data de Pagamento de Remuneração (conforme 

definida abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de 

prêmio flat, a ser previsto na Escritura de Emissão ("Prêmio"); 

 

(i) Amortização Antecipada Facultativa: a Companhia poderá realizar a amortização antecipada 

facultativa das Debêntures (“Amortização Antecipada Facultativa”), partir do 4º (quarto) ano contado da 

Data de Emissão e desde que, cumulativamente: (1) seja limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor 

Total da Emissão; (2) o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a B3, o Agente de Liquidação e o 

Escriturador (a serem definidos na Escritura de Emissão) sejam comunicados, pela Companhia, acerca da 

realização da Amortização Antecipada Facultativa com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da 

respectiva data da Amortização Antecipada Facultativa, sendo que tal comunicação deverá informar (a) a 

data da Amortização Antecipada Facultativa, (b) o percentual a ser amortizado antecipadamente, (c) o 

procedimento a ser adotado para a realização da Amortização Antecipada Facultativa, e (d) quaisquer 

outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Antecipada Facultativa; e (3) a 

Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures seja realizada pelo Valor Nominal Unitário ou saldo 

do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração (conforme 

definida abaixo), calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização (conforme definida 

abaixo)  ou a Data de Pagamento de Remuneração (conforme definida abaixo) imediatamente anterior, 

conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, acrescido de prêmio flat, a ser previsto na Escritura de 

Emissão ("Prêmio"); 

 

(j) Oferta de Resgate: a Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures (“Oferta 

de Resgate Antecipado Facultativo”), conforme previsto na legislação e regulamentação aplicáveis. 

Referida oferta poderá ser realizada pela Companhia, a seu exclusivo critério, e deverá abranger a 

totalidade das Debêntures, devendo ser endereçada a todos os Debenturistas, sem distinção, assegurada a 

igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar a oferta de resgate antecipado das Debêntures 

de que forem titulares, de acordo com os termos e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, 

bem como na legislação e regulamentação aplicáveis, a qual poderá resultar no resgate total ou parcial das 

Debêntures, em função da adesão dos Debenturistas; 

 

(k) Remuneração: sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário de cada 

uma das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios a serem definidos de acordo com o 

Procedimento de Bookbuilding (a ser definido na Escritura de Emissão), e, em qualquer caso, limitado a 

100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 

Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 

cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível 

em sua página na Internet (http://www.B3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa 

dentro do intervalo de 3,7% (três vírgula sete por cento) e 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) ao ano, 

calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a 

Primeira Data de Integralização das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme 

definida abaixo) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento 

(“Remuneração”); 

 

(l) Pagamento da Remuneração: sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do resgate antecipado ou 

oferta de resgate antecipado das Debêntures, amortização extraordinária e/ou de vencimento antecipado das 

obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a 

Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão (cada uma delas “Data de Pagamento 

da Remuneração”); 

 

(m) Amortização do Valor Nominal Unitário: o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será 

http://www.b3.com.br/
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amortizado em parcelas anuais, a ser estabelecido na Escritura de Emissão, ou na data da liquidação 

antecipada resultante de vencimento antecipado das Debêntures, do resgate antecipado, oferta de resgate 

antecipado ou amortização extraordinária da totalidade das Debêntures; 

 

(n) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Debêntures serão objeto de oferta pública de 

distribuição com esforços restritos, nos termos da Lei do Mercado de Valores Mobiliários, da 

Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de melhores 

esforços, nos termos do “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie 

com Garantia Real, em Série Única, da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures da Celulose Irani S.A.”, a ser 

celebrado entre a Companhia, instituição intermediária líder (“Coordenador Líder” e “Contrato de 

Distribuição”, respectivamente), observada a possibilidade de Distribuição Parcial; 

 

(o) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para (i) distribuição 

no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 

operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”), sendo a 

distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação e custódia eletrônica no mercado 

secundário por meio do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), também administrado e 

operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas 

eletronicamente na B3; 

 

(p) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas por 

meio do MDA, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 por, no máximo, 50 

(cinquenta) Investidores Profissionais (a ser definido na Escritura de Emissão), à vista, em moeda corrente 

nacional, no ato da subscrição, pelo Valor Nominal Unitário, sendo considerada “Primeira Data de 

Integralização” para fins da Escritura de Emissão, a data da primeira subscrição e integralização das 

Debêntures. Caso ocorra a integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para 

as Debêntures que foram integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal 

Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização 

das Debêntures até a data da sua efetiva integralização. As Debêntures poderão ser colocadas com ágio ou 

deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures, desde que seja aplicado à 

totalidade das Debêntures; 

  

(q) Forma: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures 

serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. Para todos os 

fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo 

Escriturador (a ser definido na Escritura de Emissão). Adicionalmente, com relação às Debêntures que 

estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será por ela expedido extrato em nome do Debenturista, que 

servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; 

 

(r) Espécie: as Debêntures são da espécie quirografária, a ser convolada em espécie com garantia real; 

 

(s) Data de Emissão: a data de emissão das Debêntures será determinada na Escritura de Emissão (“Data 

de Emissão”); 

 

(t) Vencimento Antecipado: a Escritura de Emissão estabelecerá os eventos que acarretarão em 

vencimento antecipado das Debêntures, a serem negociados e definidos de comum acordo entre a 

Companhia, o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) e o Coordenador Líder (conforme definido 

acima), de acordo com as práticas usuais de mercado para operações dessa natureza;  

 

(u) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão serão utilizados para a 

liquidação de certas atuais dívidas da Companhia, a serem especificadas na Escritura de Emissão, 

recomposição de seu caixa e execução de investimentos para consecução de seu objeto social no curso 
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normal de seus negócios, para os quais a Companhia possui ou venha a possuir, conforme as normas 

atualmente em vigor, licença e/ou autorização ambiental válida, vigente e/ou eficaz, conforme aplicável e 

exigido pela legislação socioambiental; 

 

(v)  Conta Vinculada: a totalidade dos recursos oriundos da integralização das Debêntures será creditada, 

na Data de Liquidação (a ser definida na Escritura de Emissão), em conta vinculada de titularidade da 

Companhia, mantida junto a instituição financeira a ser contratada pela Companhia (“Banco Depositário” e 

“Conta Vinculada”), vinculada à emissão das Debêntures. A Conta Vinculada será movimentada 

exclusivamente pelo Banco Depositário, conforme instruções do Agente Fiduciário, nos termos a serem 

previstos na Escritura de Emissão e no Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, a ser celebrado 

entre o Banco Depositário, o Agente Fiduciário e a Companhia (“Contrato de Prestação de Serviços de 

Depositário”); 

 

(w) Caracterização como “Debêntures Verdes”: as Debêntures serão caracterizadas como “debêntures 

verdes” com base em: (i) Parecer de Segunda Opinião (“Parecer”) emitido pela consultoria especializada 

SITAWI Finanças do Bem, com base nas diretrizes do Green Bond Principles de Junho de 2018; (ii) 

reporte anual, pela Companhia, durante a vigência das Debêntures, dos benefícios ambientais auferidos 

pelas atividades da Companhia, conforme indicadores definidos no Parecer; e (iii) marcação nos sistemas 

da B3 como título verde, com base nos requerimentos da B3; 

 

(x) Agente Fiduciário: o agente fiduciário a ser contratado como representante dos titulares das 

Debêntures é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”); 

 

(y) Repactuação: não haverá repactuação das Debêntures;  

 

(z) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores 

eventualmente devidos pela Companhia, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, de qualquer 

dos demais Contratos de Garantia e dos demais documentos da Emissão, serão realizados pela Companhia, 

no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração e aos encargos 

moratórios, com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e 

com relação às Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio do Escriturador (a 

ser definido na Escritura de Emissão) ou em sua sede, conforme o caso; 

 

(aa) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento, pela Companhia, de qualquer 

quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, ficarão, 

desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da Remuneração a ser prevista 

na Escritura de Emissão, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial (i) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2,00% (dois por cento) e (ii) juros 

moratórios à razão de 1,00% (um por cento) ao mês, ambos incidentes sobre as quantias em atraso;  

 

(bb) Demais Características: as demais características da Emissão e da Oferta Restrita constarão da 

Escritura de Emissão; e 

 

(cc) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: o Conselho de Administração delega à Diretoria 

da Companhia, bem como aos procuradores constituídos pela Companhia, poderes para: (i) contratar uma 

ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública com 

esforços restritos de distribuição das Debêntures objeto da Oferta Restrita; (ii) contratar os prestadores de 

serviços objeto da Oferta Restrita, tais como o agente de liquidação, banco escriturador, Agente Fiduciário, 

empresa de consultoria especializada para caracterização das “debêntures verdes”, Banco Depositário, 

banco depositário responsável pela administração da conta vinculada a ser outorgada em garantia, 

assessores legais e demais instituições cuja contratação eventualmente se faça necessária para a realização 

da Oferta Restrita, fixando-lhes os respectivos honorários; (iii) celebrar todos os documentos e praticar 

todos os atos necessários à efetivação da Oferta Restrita, incluindo sem limitação, a Escritura da Emissão, o 
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Contrato de Distribuição, o Contrato de Prestação de Serviços de Depositário, contrato de administração de 

conta vinculada, os contratos de garantia para a formalização das Garantias Reais e respectivas procurações 

ao Agente Fiduciário, os formulários solicitados pela B3, e demais documentos relacionados à Oferta 

Restrita, inclusive seus respectivos aditamentos necessários, incluindo, mas não se limitando, aos 

aditamentos à Escritura de Emissão para a refletir o resultado do Procedimento de Bookbuilding, para a 

convolação da espécie das Debêntures e para refletir a eventual Distribuição Parcial das Debêntures; (iv) 

negociar os termos e condições finais dos documentos da Oferta Restrita, incluindo obrigações da 

Companhia, eventos de inadimplemento, condições de vencimento antecipado das Debêntures e 

declarações a serem prestadas; e (v) a Diretoria também poderá realizar a publicação e o registro dos 

documentos de natureza societária ou outros relativos à Oferta Restrita perante os órgãos competentes, 

inclusive o respectivo pagamento de eventuais taxas que se fizerem necessárias. 

(dd) Ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da 

Oferta Restrita. Para todos os fins, o Conselho de Administração expressamente ratifica e confirma todos 

os atos anteriormente praticados pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita 

ora aprovada nos termos da presente. 

 

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata 

que, lida e achada conforme foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas 

Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Iserhard e Roberto Faldini ). 

 

6. DECLARAÇÃO: Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. 

 

Porto Alegre, 24 de junho de 2019. 

 

Péricles Pereira Druck 

Presidente do Conselho de Administração 


