
 

 

 
CELULOSE IRANI S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001-03  NIRE Nº 43300002799  COMPANHIA ABERTA 
 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
1. Data, hora e local: 19 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas, na Rua General João Manoel, 
157, 17º andar, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030. 
 
2. Presenças: Acionistas presentes representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com 
direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas e  os 
Administradores da Companhia. 
  
3. Mesa: Péricles Pereira Druck – Presidente e Odivan Carlos Cargnin – Secretário. 
 
4. Publicações: As publicações referidas no artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) 
encontra-se disponíveis da rede mundial de computadores da Companhia, www.irani.com.br/ri; 
na Comissão de Valores Mobiliários-CVM, www.cvm.gov.br; e na B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”), www.b3.com.br, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio de 
Porto Alegre e no Valor Econômico São Paulo/SP, nos dias 04, 05 e 06.02.2020. 
 
5. Ordem do dia:  (a) Aprovar a alteração da denominação da sociedade e a correlata alteração 
do Artigo 1º do Estatuto Social; e (b) Aprovar o inicio dos trabalhos preparatórios para migração 
da Companhia para o Novo Mercado da B3, que incluirá a conversão das ações preferenciais da 
Companhia em ações ordinárias, além da elaboração e implementação das políticas, códigos e 
regimentos internos exigidos pela B3 para ingresso no segmento do Novo Mercado, devendo 
uma nova Assembleia Geral Extraordinária ser convocada oportunamente para a efetiva 
aprovação da proposta de migração, a qual também dependerá de aprovação pela B3. 

 
6. Deliberações: Os acionistas presentes representando 91,78% do capital  votante, por 
unanimidade de votos aprovaram os itens constantes na ordem do dia: 
 
a) A alteração da denominação da sociedade para IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. e a 
correlata alteração do Artigo 1º do Estatuto Social, o qual passará a viger com a seguinte 
redação:  
“Artigo 1º - IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. é uma Sociedade Anônima que se regerá pelo 
presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.” 
 
b) O início dos trabalhos preparatórios para migração da Companhia para o Novo Mercado da 
B3, que incluirá a conversão das ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, além 
da elaboração e implementação das políticas, códigos e regimentos internos exigidos pela B3 
para ingresso no segmento do Novo Mercado, devendo uma nova Assembleia Geral 
Extraordinária ser convocada oportunamente para a efetiva aprovação da proposta de migração, 
a qual também dependerá de aprovação pela B3. 
 
7. Forma da ata e publicação: A Assembleia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º 
e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação 
com omissão da assinatura dos acionistas. 
 
8. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos, solicitando a leitura da presente ata que, confirmada em todos os seus 

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


termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.  Péricles Pereira Druck - Presidente 
e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. (Acionistas Presentes: Irani Participações S.A., por seus 
representantes legais; Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais; 
Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A., por seus representantes legais; Péricles de Freitas 
Druck, Eurito de Freitas Druck, Péricles Pereira Druck; Odivan Carlos Cargnin; Sérgio Luiz 
C.Ribas, Ernani Medaglia Muniz Tavares, Flávio Arruda Dutra e Paulo Fernando Gross). 
 

Declaramos que a  presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. 
 

Porto Alegre, RS, 19 de fevereiro de 2020. 
  

 
Péricles Pereira Druck Odivan Carlos Cargnin 

Presidente Secretário 

 


