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FATO RELEVANTE 

 

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4), nova denominação 

social da CELULOSE IRANI S.A., por seu Diretor de Administração, Finanças e de Relações 

com Investidores vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado que, a partir do pregão de 

03 de março de 2020, inclusive, em virtude da designação da nova denominação social da 

Companhia, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19 de fevereiro de 

2020, as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas na B3 sob o novo nome 

de pregão “IRANI”, sendo, para todos os fins, mantidos os atuais tickers da Companhia, RANI3 

e RANI4.  

 

Os bloqueios de ações para depósito na Central depositária da B3 emitidos pelo Itaú Corretora 

de Valores S.A., instituição financeira depositaria das ações de emissão da Companhia, com a 

antiga denominação social, terão validade até a efetiva atualização do sistema da B3 com a 

nova denominação social da Companhia e consequente atualização do sistema do Itaú 

Corretora de Valores S.A., atualizações essas previstas para ocorrer em 03 de março de 2020. 

 

Adicionalmente, a Companhia comunica que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 

19 de fevereiro de 2020 os acionistas da Companhia também aprovaram 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. 

 

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico 

ri@irani.com.br ou dos telefones (51) 3220-3516 e (49) 3527-5194.  

 

 

 

Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2020. 

 

Odivan Carlos Cargnin 

Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores 


