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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.  
 

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

1. 1. Data, Horário e Local: Realizada em 16 de abril de 2020, às 16h00, na sede social 
localizada na Rua General João Manoel, nº 157, sala 903, na cidade de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-030. 
 

2. 2. Presenças e mesa:  A totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, reunidos em vídeo conferência, sob a presidência  do Sr. Péricles Pereira 
Druck. 
 

3. 3. Ordem do dia: : Deliberar sobre: (i) a alteração da data de vencimento das notas 

promissórias comerciais 6ª (sexta) série da 1ª (primeira) emissão da Companhia (“NPs da 
6ª Série” e “Alongamento da 6ª Série”), realizada nos termos da Instrução da CVM nº 566, 
de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566” e “1ª Emissão”, 
respectivamente), 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”), cuja emissão e oferta foram originalmente deliberadas e 
aprovadas em reunião do conselho de administração da Companhia ocorrida em 22 de 
outubro de 2019, conforme ata arquivada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços 
do Rio Grande do Sul, sob o nº 5190524, em 05 de novembro de 2019; (ii) a liberação 
parcial das garantias reais constituídas por meio do “Instrumento Particular de 
Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado 
em 01 de novembro de 2019, por e entre a Companhia, a Habitasul Florestal S.A. 
(“Habitasul”) e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Vórtx” e 
“Contrato de CF de Recebíveis”); (iii) celebração de aditamentos ao instrumentos de 
garantia da 1ª Emissão, tendo em vista o Alongamento da 6ª Série e a liberação parcial 
da garantia constituída por meio do Contrato de CF de Recebíveis; (iv) o pagamento de 
prêmio aos titulares das NPs da 6ª Série da 1ª Emissão; e (v) a autorização à Diretoria da 
Companhia para contratar instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de 
serviços necessários ao Alongamento da 6ª Série, negociar todos os termos e condições 
que venham a ser aplicáveis, além de praticar todos os atos e assinar todos os 
documentos necessários à efetivação e aperfeiçoamento dos itens (i) a (iv) acima. 
 
4. Deliberações: Considerando (i) que, nesta data, as demais séries da 1ª Emissão 
foram resgatadas pela Companhia; e (ii) a aprovação pela totalidade dos titulares das 
NPs da 6ª Série da 1ª Emissão da Companhia, conforme Ata da Assembleia dos 
Titulares das Notas Promissórias Comerciais da 6ª Série da 1ª Emissão da Companhia, 
realizada em 13 de abril de 2020 (“AGN”), foram examinadas e debatidas as matérias e, 
por fim aprovadas, por unanimidade de votos dos membros e sem quaisquer restrições: 
 
I - em relação ao item (i) da Ordem do Dia, aprovaram a alteração da data de vencimento 
das NPs da 6ª Série da 1ª Emissão de 05 de maio de 2020 para 10 de dezembro de 2020; 
 
II – em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram a liberação de parte das 
garantias constituídas por meio do Contrato de CF Recebíveis, a saber: 
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(1) todos os direitos de créditos emergentes (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. e a Companhia (“Contrato de Compra e 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. e a Companhia (“Contrato de Compra e Venda 
de Imóveis Rurais”), sendo os direitos creditórios de (a) e (b), em conjunto, os “Direitos 
Creditórios dos Contratos”; 

 
(2) todos e quaisquer direitos depositados (ou a serem recebidos ou depositados), 

seja a que título for, relativos aos Direitos Creditórios dos Contratos na conta vinculada nº 
44035-3, mantida junto à agência nº 8541 do Banco Depositário, de titularidade da 
Companhia (“Conta Vinculada”), independentemente de onde se encontrarem, inclusive 
em trânsito ou em fase de compensação bancária, todos os depósitos e recursos nela 
mantidos ou a serem mantidos a qualquer tempo, bem como de todos e quaisquer 
rendimentos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme definido no Contrato de 
CF de Recebíveis) realizados com os recursos recebidos ou depositados na Conta 
Vinculada, incluindo aplicações financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições 
e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma depositados 
ou a serem depositados à Companhia na Conta Vinculada (“Rendimentos”, “Direitos da 
Conta Vinculada” e, em conjunto com os Direitos Creditórios dos Contratos, os “Direitos 
Liberados”); e 

 
(3) todos os direitos sobre a Conta Vinculada, ficando a Companhia autorizada 

encerrá-la, observado o quanto deliberado no item III (1) abaixo;  

 

III – em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovaram a celebração de aditamentos 
aos seguintes instrumentos de garantia, tendo em vista o Alongamento da 6ª Série e a 
liberação parcial da garantia constituída por meio do Contrato de CF de Recebíveis: (a) 
Contrato de CF de Recebíveis, sendo certo que as NPs da 6ª Série permanecerão 
garantias, no âmbito de tal instrumento por todos os direitos de créditos de titularidade da 
Companhia (sede e filiais), atuais e futuros, oriundos do Processo nº 2006.34.00.035946-
0 (0034936-61.2006.4.01.3400) ajuizado pela Companhia em face da União Federal 
(“Processo Cedido” e “Direitos Creditórios do Processo”); (b) Instrumento Particular de 
Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária sobre Ativos Sob Condição Suspensiva 
e Outras Avenças (“Contrato de AF de Ativos”); e (c) Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças 
(“Contrato de AF de Imóveis”); 

(1) ainda, com relação ao Contrato de CF de Recebíveis, aprovaram que quando do 
eventual recebimento dos Direitos Creditórios do Processo, da ocorrência de um Evento 
de Vencimento Antecipado (conforme definido nas NPs da 6ª Série), ou do 
inadimplemento das Obrigações Garantidas (conforme definidas no Contrato de CF de 
Recebíveis) (“Gatilhos”), constituir em garantia, em favor dos titulares das NPs da 6ª 
Série, em até 20 (vinte) dias úteis contados do respectivo Gatilho, nova conta vinculada, 
sujeita às mesmas restrições de movimentação e condições de monitoramento a que a 
Conta Vinculada está sujeita, nos termos do Contrato de CF de Recebíveis, para que tais 
valores decorrentes do Processo Cedido sejam nela depositados; 
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IV – em relação ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovaram o pagamento de prêmio, em 
moeda corrente nacional, aos titulares das NPs da 6ª Série, na nova data de vencimento 
das NPs da 6ª Série, aplicado sobre o valor nominal unitário das NPs da 6ª Série, 
equivalente a diferença positiva entre as taxas CDI + 7,0% ao ano e CDI + 6,0% ao ano 
proporcional ao período incorrido entre a data de vencimento original das NPs da 6ª Série, 
ou seja, 05 de maio de 2020, e a nova data de vencimento das NPs da 6ª Série, ou seja, 
10 de dezembro de 2020; 

V – em relação ao item (v) da Ordem do Dia, aprovaram a delegação de poderes à 
Diretoria da Companhia, bem como aos procuradores constituídos pela Companhia para: 
(a) contratar instituições financeiras e quaisquer outros prestadores de serviços 
necessários ao Alongamento da 6ª Série, fixando-lhes os respectivos honorários; (b) 
celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação do quanto 
deliberado acima, inclusive as novas cártulas das NPs da 6ª Série e os aditamentos aos 
instrumentos de garantia; (c) negociar os termos e condições finais dos documentos para 
fins do Alongamento da 6ª Série; e (d) realizar a publicação e o registro dos documentos 
de natureza societária ou outros relativos ao Alongamento da 6ª Série 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. (assin.: Péricles Pereira 
Druck; Eurito de Freitas Druck; Paulo Sérgio Viana Mallmann; Paulo Iserhard e Roberto 
Faldini). 
 
 Certifico que a  presente é cópia fiel da ata original transcrita no livro próprio. 

 
Porto Alegre, 16 de abril de 2020. 

 
Péricles Pereira Druck 

Presidente do Conselho de Administração 
 
 
 


