
 

 
 

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 22 do mês de outubro de 2019, às 16:30 horas, na sede 

social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General João Manoel, 157, 17º Andar, 

sala 903, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP- 91.010-30. 

 

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

Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. 

 

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão, pela Companhia, de 

notas promissórias comerciais, em seis séries, no valor total de até R$ 120.000.000,00 (cento e vinte 

milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Notas Promissórias”), nos termos da 

Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566” e “Emissão”, 

respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de 

distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 

(“Instrução CVM 476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) a outorga de garantia real pela 

Companhia na forma de cessão fiduciária dos Direitos Creditórios do Processo (conforme abaixo definido) 

no âmbito da Emissão e; e (iii) autorização à Diretoria da Companhia a negociar todos os termos e 

condições que venham a ser aplicáveis à Emissão, além de praticar todos os atos e assinar todos os 

documentos necessários à efetivação da Oferta Restrita, inclusive contratar instituições financeiras e 

quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta Restrita. 

 

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

votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições: 

 

I - 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. As 

Notas Promissórias, a Emissão 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$ 120.000.000,00 (cento e vinte 

milhões de reais) na data de emissão das Notas Promissórias, que será a data efetiva de sua subscrição e 

integralização (“Data de Emissão”); 

 

(b) Número de Séries: a Emissão será realizada em 6 (seis) séries; 

 

(c) Quantidade de Títulos e Valor Nominal Unitário: a Emissão será composta de até 120 (cento e 

vinte) Notas Promissórias, sendo 10 (dez) Notas Promissórias na primeira, segunda, terceira, quarta e 

quinta séries e 70 (setenta) Notas Promissórias na sexta série. Na Data de Emissão, o valor nominal 

unitário das Notas Promissórias será de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (“Valor Nominal 

Unitário”);  



 

 

 

(d) Forma, Banco Mandatário, Custodiante e Comprovação de Titularidade: as Notas Promissórias 

serão emitidas sob a forma cartular e custodiada perante o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição 

financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 

3.500, 3º Andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.194.353/0001-64 

(“Custodiante”), na qualidade de prestador de serviços de custodiante da guarda física das Notas 

Promissórias. As Notas Promissórias circularão por endosso em preto, de mera transferência de 

titularidade, do qual deverá constar a cláusula “sem garantia”, ou, no caso das Notas Promissórias 

depositadas eletronicamente na B3, conforme os procedimentos adotados pela B3 para circulação de 

títulos de crédito. Para todos os fins de direito, a titularidade da Nota Promissória será comprovada pela 

cártula emitida fisicamente. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato 

de posição de ativos emitido pela B3 quando as Notas Promissórias estiverem eletronicamente na B3. O 

Banco Mandatário será responsável por operacionalizar o pagamento e a liquidação das Notas 

Promissórias, bem como de quaisquer outros valores devidos pela Companhia relacionados às Notas 

Promissórias. O Banco Mandatário da Emissão será o Itaú Unibanco S.A., instituição financeira com sede 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 10º Andar 

(parte), Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04(“Banco 

Mandatário”). 

 

(e) Garantia: As Notas Promissórias serão garantidas por cessão fiduciária (i) de direitos creditórios 

detidos pela Companhia decorrentes de eventuais créditos que vierem a ser de titularidade da Companhia 

no âmbito do Processo nº 2006.34.00.035946-0 (0034936-61.2006.4.01.3400) ajuizado pela Companhia 

em face da União Federal (“Direitos Creditórios do Processo”); (ii) dos direitos creditórios de titularidade 

da Habitasul, no âmbito (a) do Contrato de Compra e Venda de Madeira em Pé Existente, celebrado em 25 

de setembro de 2019, entre a Habitasul, a CMPC Celulose Riograndense Ltda (“CMPC”) e, na qualidade 

de interveniente anuente, a Companhia (“Direitos Creditórios da Venda de Ativos Florestais”) e (b) do 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais, celebrado em 25 de 

setembro de 2019, entre a Habitasul, a Rio Negro Propriedades Rurais e Participações S.A. (“Rio Negro”) 

e, na qualidade de interveniente anuente, a Companhia (“Direitos Creditórios da Venda de Imóveis 

Rurais” e, em conjunto com os Direitos Creditórios do Processo e os Direitos Creditórios da Venda de 

Ativos Florestais, os “Direitos Creditórios”) e (iii) direitos relativos à conta vinculada na qual transitarão 

os recursos provenientes dos Direitos Creditórios (“Conta Vinculada”), bem como de rendimentos 

decorrentes de investimentos permitidos se assim realizados com os recursos recebidos ou depositados na 

Conta Vinculada (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), a ser descrita e caracterizado no 

Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição 

Resolutiva e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente de Notas (conforme abaixo 

definido), na qualidade de representante dos Titulares das Notas Promissórias (“Contrato de Cessão 

Fiduciária de Direitos Creditórios”). Observada a condição suspensiva prevista abaixo, as Notas 

Promissórias serão garantidas, ainda, por alienação fiduciária de ativos florestais (3.912,41 hectares de 

plantações comerciais de madeira, incluindo plantações de Pinus e Eucalyptus) de propriedade da 

Habitasul, localizadas nas cidades de Mostardas, São José do Norte e Tavares, no Estado do Rio Grande 

do Sul, descritos e caracterizados nas matrículas de nºs 25.466, 25.467, 25.735, 25.986, 26.207, 26.364, 

registradas perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Mostardas/RS e nas matrículas de nºs 

4, 5, 152, 182, 371, 469, 474, 555, 648, 790, 976, 1.085, 1.116, 1.152, 1.157, 1.293, 1.561, 1.562, 1.585, 

1.586, 1.587, 1.749, 1.943, 1.946, 1.947, 1.954, 1.955, 1.956, 2.085, 2.287, 2.423, 2.424, 2.786, 3.073, 

3.198, 4.078, 4.079, 4.080, 4.081, 4.312, 4.313, 4.314, 4.315, 4.316, 4.645, 4.646, 5.152,  5.361, 5.363, 

5.388, 5.702, registradas perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Norte/RS e 

produtos e/ou quaisquer subprodutos decorrentes do corte ou desbastamento dos referidos ativos florestais 

(“Ativos Florestais” e, como um todo, a “Alienação Fiduciária de Ativos”), em conformidade com os 

termos e condições do Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária sobre 

Ativos Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças a ser celebrado entre a Habitasul, o Agente de Notas, 

na qualidade de representante dos Titulares das Notas Promissórias e, como interveniente anuente, a 



 

Companhia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ativos”). Nos termos do artigo 125 do Código Civil, a 

eficácia do negócio jurídico previsto no Contrato de Alienação Fiduciária de Ativos fica condicionada à (i) 

obtenção da anuência prévia do Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. prevista no Instrumento Particular de 

Contrato de Penhor de Direitos de Participação, Acordo de Voto e Outras Avenças No. 

CSBRA20171200040 (“Contrato de Penhor”), celebrado em garantia às obrigações assumidas pela 

Companhia no âmbito da Credit Agreement and Export Prepayment Agreement, celebrado em 16 de 

fevereiro de 2007, conforme aditado de tempos em tempos, por meio do qual o Bank of America, N.A., 

sucessor do Credit Suisse Brazil (Bahamas) Limited (“BofA”) concedeu financiamento à Companhia 

(“PPE” e, como um todo, a “Anuência Prévia”) ou, alternativamente, (ii) liquidação integral do PPE pela 

Companhia e, por conseguinte, liberação da garantia constituída por meio do Contrato de Penhor e da 

necessidade de obtenção da Anuência Prévia. Observada a condição suspensiva prevista abaixo, as Notas 

Promissórias serão garantidas, ainda, por alienação fiduciária de propriedades rurais (terras) de 

propriedade da Habitasul, localizadas nas cidades de Mostardas, São José do Norte e Tavares, no Estado 

do Rio Grande do Sul, objeto das matrículas de nºs 25.466, 25.467, 25.735, 25.986, 26.207, 26.364, 

registradas perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Mostardas/RS e nas matrículas de nºs 

4, 5, 152, 182, 371, 469, 474, 555, 648, 790, 976, 1.085, 1.116, 1.152, 1.157, 1.293, 1.561, 1.562, 1.585, 

1.586, 1.587, 1.749, 1.943, 1.946, 1.947, 1.954, 1.955, 1.956, 2.085, 2.287, 2.423, 2.424, 2.786, 3.073, 

3.198, 4.078, 4.079, 4.080, 4.081, 4.312, 4.313, 4.314, 4.315, 4.316, 4.645, 4.646, 5.152,  5.361, 5.363, 

5.388, 5.702, registradas perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Norte/RS 

(“Bens Imóveis” e “Alienação Fiduciária de Bens Imóveis” e essa, em conjunto com a Cessão Fiduciária 

de Direitos Creditórios e a Alienação Fiduciária de Ativos, as “Garantias Reais”), devidamente descritas e 

caracterizadas no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia Sob 

Condição Suspensiva e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Habitasul, o Agente de Notas, na 

qualidade de representante dos Titulares das Notas Promissórias e, como interveniente anuente, a 

Companhia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis” e, em conjunto com o Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e o Contrato de Alienação Fiduciária de Ativos, os “Contratos 

de Garantia”). Nos termos do artigo 125 do Código Civil, a eficácia do negócio jurídico previsto no 

Contrato de Alienação Fiduciária de Bem Imóveis fica condicionada à (i) obtenção da Anuência Prévia ou, 

alternativamente, (ii) liquidação integral do PPE pela Emissora e, por conseguinte, liberação da garantia 

constituída por meio do Contrato de Penhor e da necessidade de obtenção da Anuência Prévia. As Notas 

Promissórias não contarão com aval.  

 

(f) Atualização Monetária e Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será 

atualizado monetariamente. As Notas Promissórias farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, 

incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário, correspondentes a 100% (cem por cento) da variação 

acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, 

expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e 

divulgada diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em seu informativo diário, disponibilizado em 

sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de um spread ou sobretaxa de 

6,00% (seis por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculados de forma 

exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão até a data 

do efetivo pagamento da respectiva Nota Promissória (“Remuneração”). A Remuneração será 

integralmente paga em parcela única (i) na Data de Vencimento (conforme abaixo definido), (ii) na data 

do vencimento antecipado das Notas Promissórias em razão da ocorrência de um dos eventos de 

inadimplemento ou (iii) no Resgate Antecipado Obrigatório (conforme abaixo definido), o que ocorrer 

primeiro, considerando para tal, os critérios de cálculo estabelecidos no “Caderno de Fórmulas Notas 

Comerciais - CETIP21” disponibilizado para consulta em sua página na internet (http://www.b3.com.br), 

reproduzido nas cártulas das Notas Promissórias. 

 

(g) Prazo de vencimento e Pagamento do Principal e da Remuneração: as Notas Promissórias terão o 

prazo de vencimento de até 180 (cento e oitenta) dias contados da Data de Emissão, com vencimento final 

na Data de Vencimento (“Prazo de Vigência das Notas Promissórias”), ocasião em que a Companhia 

deverá efetuar o integral pagamento das Notas Promissórias, mediante o pagamento do Valor Nominal 

http://www.b3.com.br/


 

Unitário acrescido da Remuneração. O Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias será integralmente 

pago em 1 (uma) única parcela, (i) na respectiva Data de Vencimento, ou (ii) na data do vencimento 

antecipado das Notas Promissórias em razão da ocorrência de um dos eventos de inadimplemento, ou (iii) 

no Resgate Antecipado Obrigatório (conforme definido abaixo), o que ocorrer primeiro. A Remuneração 

das Notas Promissórias será paga aos titulares das Notas Promissórias junto com o pagamento do Valor 

Nominal Unitário, ou seja, (i) na respectiva Data de Vencimento, (ii) na data do vencimento antecipado 

das Notas Promissórias em razão da ocorrência de um dos eventos de inadimplemento, ou (iii) no Resgate 

Antecipado Obrigatório, que ocorrer primeiro (“Data de Vencimento”);  

 

(h) Resgate Antecipado: a Companhia não poderá resgatar antecipada e facultativamente as Notas 

Promissórias.  Sem prejuízo do acima disposto e observado o prazo de vencimento das Notas Promissórias 

de cada uma das séries da presente Emissão, a Companhia obriga-se a realizar o resgate antecipado 

obrigatório das Notas Promissórias da 1ª série, da 2ª série, da 3ª série, da 4ª série e da 5ª série (sendo certo 

que as Notas Promissórias da 6ª Série estarão excluídas de tal obrigação), nesta ordem de prioridade, 

quando do depósito, na Conta Vinculada, de montantes decorrentes dos Direitos Creditórios da Venda de 

Ativos Florestais e dos Direitos Creditórios da Venda dos Imóveis Rurais, em valor suficiente para a 

realização do resgate da totalidade das Notas Promissórias da 1ª série, da 2ª série, da 3ª série, da 4ª série e 

da 5ª série, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a contar da data de recebimento de tais recursos (“Resgate 

Antecipado Obrigatório”), sendo vedado o resgate parcial de qualquer das séries. Caso os recursos 

depositados na Conta Vinculada não sejam suficientes para realização do Resgate Antecipado Obrigatório 

das Notas Promissórias da 1ª série, da 2ª série, da 3ª série, da 4ª série e da 5ª série, em conjunto, mas, sem 

prejuízo, sejam suficientes para realização do Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Promissórias da 

totalidade de alguma(s) da(s) série(s), a Companhia obriga-se a realizar o Resgate Antecipado Obrigatório 

das Notas Promissórias de tal(is) série(s), observada a ordem de prioridade acima disposta, sendo certo que, 

caso, após o Resgate Antecipado Obrigatório das Notas Promissórias de tal(is) série(s), nos termos acima, 

sejam depositados, na Conta Vinculada, novos montantes decorrentes dos Direitos Creditórios da Venda, 

em valores suficientes para a realização do resgate da totalidade das Notas Promissórias de uma ou mais 

séries ainda não resgatadas, a Companhia obriga-se a utilizar tais recursos para realizar o Resgate 

Antecipado Obrigatório das Notas Promissórias de uma ou mais séries ainda não resgatadas, observada a 

ordem de prioridade acima disposta, e assim sucessivamente. O Resgate Antecipado Obrigatório somente 

será realizado pela Companhia caso o montante depositado na Conta Vinculada acima seja, no mínimo, 

correspondente ao Valor Nominal Unitário da respectiva série objeto do Resgate Antecipado Obrigatório, 

acrescido de (i) Remuneração devida até a data do efetivo resgate e (ii) Encargos Moratórios (conforme 

abaixo definido), caso aplicável. O Resgate Antecipado Obrigatório deverá ser realizado mediante 

comunicação escrita aos Titulares das Notas Promissórias da série a ser objeto do Resgate Antecipado 

Obrigatório, ao Agente de Notas e à B3, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis contados da data 

do resgate antecipado, acrescido da Remuneração, calculado pro rata temporis, desde a Data de Emissão 

até a data do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório. O Resgate Antecipado Obrigatório das Notas 

Promissórias custodiadas eletronicamente na B3 seguirá os procedimentos adotados pela B3. No caso das 

Notas Promissórias que não estejam custodiadas eletronicamente na B3, a liquidação do Resgate 

Antecipado Obrigatório se dará mediante depósito a ser realizado pelo Banco Mandatário nas contas 

correntes indicadas pelos titulares das Notas Promissórias, concomitante a devolução das Notas 

Promissórias pelos Titulares das Notas Promissórias. O Resgate Antecipado Obrigatório da Nota 

Promissória implica a extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria.;  

 

(i) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 

obrigação assumida nas Notas Promissórias, até o primeiro Dia Útil subsequente, se o seu vencimento 

coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, exceto pelos casos em que os pagamentos devam 

ser efetuados através da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento 

coincidir com feriado declarado nacional, sábado e/ou domingo. Entende-se por “Dia(s) Útil(eis)” qualquer 

dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional;  

 



 

(j) Colocação e Procedimento de Distribuição: as Notas Promissórias serão objeto de distribuição 

pública, com esforços restritos, sob o regime de melhores de colocação para a totalidade das Notas 

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

Notas Promissórias Comerciais da Celulose Irani S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia e instituição 

intermediária líder, sendo certo que não haverá distribuição parcial;  

 

(k) Distribuição e Negociação: as Notas Promissórias serão depositadas para: (i) distribuição no mercado 

primário, no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a 

distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário, no 

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações 

liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3. As Notas 

Promissórias serão ofertadas exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do 

artigo 9-A da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Investidores 

Profissionais” e “Instrução CVM 539”, respectivamente). As Notas Promissórias somente poderão ser 

negociadas por investidores qualificados depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data da 

subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais, nos termos dos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 

476, e desde que cumpridas, pela Companhia, as obrigações contidas no artigo 17 da Instrução CVM 476, 

conforme ali previstas; 

  

(l) Vencimento Antecipado: todas as obrigações decorrentes das Notas Promissórias poderão ser 

declaradas antecipadamente vencidas, observado o disposto nas cártulas das Notas Promissórias, sendo 

certo que no caso de vencimento antecipado, será exigido o imediato pagamento pela Companhia do Valor 

Nominal Unitário das Notas Promissórias, acrescido (i) da Remuneração devida até a data do efetivo 

pagamento, fora do âmbito da B3; e (ii) de encargos moratórios, se houver, calculados pro rata temporis, 

desde a Data de Emissão, inclusive, até a data do efetivo pagamento, exclusive, independentemente de 

aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, respeitados os respectivos prazos de cura, caso aplicável. A 

B3 deverá ser comunicada imediatamente após a declaração do vencimento antecipado;  

 

(m) Destinação dos Recursos: os recursos líquidos oriundos das Notas Promissórias serão integralmente 

utilizados para pré-pagamento da dívida representada pelo Contrato de Financiamento, a ser comprovada ao 

Agente de Notas, em até 2 (dois) Dias Úteis do pagamento da dívida representada pelo Contrato de 

Financiamento, com a disponibilização de seu termo de quitação ou similar (“Uso dos Recursos”); 

 

(n) Agente de Notas: o agente fiduciário a ser contratado como representante dos titulares das Notas 

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

 

(o) Local de Pagamento: os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão realizados em 

conformidade com os procedimentos adotados pela B3, para as Notas Promissórias depositadas 

eletronicamente na B3 UTVM ou, no caso das Notas Promissórias que não estejam depositadas 

eletronicamente na B3 UTVM, na sede da Companhia ou em conformidade com os procedimentos do 

Banco Mandatário, conforme aplicável (“Local de Pagamento”);  

 

(p) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de 

qualquer obrigação decorrente das Notas Promissórias, o valor em atraso ficará sujeito a multa moratória 

convencional de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) e a juros de mora à taxa de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores devidos e não pagos, desde a data do inadimplemento 

até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou 

extrajudicial, além das despesas comprovadamente incorridas para cobrança; e 

 

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

cártulas das Notas Promissórias. 

 

II – a outorga de garantia real pela Companhia na forma de cessão fiduciária dos Direitos Creditórios do 



 

Processo no âmbito da Emissão; e  

 

III – a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, bem como aos procuradores constituídos pela 

Companhia 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 Notas Promissórias objeto da 

Oferta Restrita; (ii) contratar os prestadores de serviços objeto da Oferta Restrita, tais como o Custodiante, 

o Agente Fiduciário, o Banco Mandatário, 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 e à emissão das Notas 

Promissórias, e as Garantias Reais, inclusive seus respectivos aditamentos necessários; (iv) negociar os 

termos e condições finais dos documentos da Oferta Restrita, incluindo obrigações da Companhia, eventos 

de inadimplemento, condições de vencimento antecipado das Notas Promissórias e declarações a serem 

prestadas; e (v) 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. 

 

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, Paulo Iserhard, 

Paulo Sérgio Viana Mallmann e Roberto Faldini). 

 

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

 

Porto Alegre, 22 de outubro de 2019. 

 

 

Péricles Pereira Druck 

Presidente do Conselho de Administração 


