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  Relatório Anual
Agente Fiduciário

Debênture
Série Única da 3ª Emissão

CELULOSE IRANI S.A.



Carta aos investidores

Em atenção aos Srs. investidores,

Conforme obrigação constante da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de
2016 ("ICVM nº 583/16") e elaborado de acordo com as informações prestadas
pelo Emissor ou Devedor, conforme o caso, e observando as regras estabelecidas
no instrumento de emissão do respectivo ativo, disponibilizamos para análise de
V.Sas. o relatório anual deste Agente Fiduciário referente ao ano base de 2019.
Para facilitar a análise, em nosso site �zemos constar também uma versão
digital que �cará disponível pelo prazo legal no endereço eletrônico:
www.vortx.com.br, e está acompanhada de todos os documentos, informações e
relatórios produzidos e elaborados pelas partes relacionadas ao ativo, de acordo
com as obrigações que lhe foram atribuídas nos documentos da operação.
Informamos aos investidores ainda, que estamos trabalhando continuamente
para prover informação em tempo real a V.Sas. através da nossa plataforma
VxInforma+ e que, caso seja de seu interesse ter acesso às informações dos
ativos que possui, podemos franqueá-lo a qualquer momento. Nossa missão é
descomplicar o mercado de capitais e proporcionar transparência e informação
de qualidade em tempo integral.

São Paulo, 15 de Maio de 2020. 
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
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Nome CELULOSE IRANI S.A.

CNPJ 92.791.243/0001-03

Diretor de relação com investidores Odivan Carlos Cargnin

CNPJ do auditor 57.755.217/0001-29

Auditor independente KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

IF CELU13

ISIN -

PU de emissão R$1.000,00

Quantidade emitida 505.000

Volume emitido R$505.000.000,00

Remuneração CDI + 4,5000%

Amortização Anual

Data emissão 19/07/2019

Data vencimento 19/07/2025

Distribuição ICVM 476

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA
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Rating S&P - brA

Pagamento de juros Semestral

Data da primeira integralização -

Data do primeiro pagamento 19/01/2020

Início da rentabilidade Primeira Integralização

Inadimplemento no período Adimplente

Risco Corporativo

Lastro -

Parte Nome CPF/CNPJ

Alienante CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

Alienante
IRAFLOR COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA

13.711.334/0001-15

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Alienante CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

1.3 Principais contratos e partes

Af de ativos

Af de imovel
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Parte Nome CPF/CNPJ

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Cedente CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Cf

Emissão debentures

Escritura de emissao - 1 aditamento
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Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Parte Nome CPF/CNPJ

Emissor CELULOSE IRANI S.A. 92.791.243/0001-03

Agente Fiduciario
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS LTDA

22.610.500/0001-88

Escritura de emissao - 2 aditamento

Escritura de emissão - 3 aditamento
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1.4 Fluxograma

1.5 Ativos em circulação em 31.12.2019

IF CELU13

Emitida: 505.000

Em circulação: 505.000

Saldo cancelado ou não integralizado: -

Convertidas: -

Série ÚNICA



2019 - CELULOSE IRANI S.A. 3º Emissão - Série Única

6

Resgatadas: -

Saldo: R$525.552.366,77

1.6 Eventos �nanceiros

Operação sem �uxos de pagamento no período analisado.

2. Fatos relevantes

30/09/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20190930.pdf

CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4), uma das principais companhias
brasileiras dos segmentos de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado,
vem a público, em atendimento às disposições da Instrução nº 358 da Comissão de Valores
Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, a partir desta data, a Companhia descontinuou as operações de
Embalagem de Papelão Ondulado na Unidade Vila Maria em São Paulo/SP. O encerramento
desta unidade marca a última etapa de integração da Industria de Papel e Papelão São
Roberto S.A., assumida em 2014.

15/10/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20191015.pdf

CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4), em atendimento ao disposto no
artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM nº
358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que transitou em julgado
decisão favorável à Companhia para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Co�ns,
com efeito a partir de novembro de 2001. A Companhia estima que o crédito a ser
compensado com base na referida ação judicial é de R$ 143 milhões de reais.

23/12/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20191223.pdf

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40687/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020190930.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40688/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020191015.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40690/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020191223.pdf
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CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4), uma das principais companhias
brasileiras dos segmentos de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado,
vem a público, em atendimento às disposições da Instrução nº 358 da Comissão de Valores
Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que assinou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda,
para a venda do imóvel industrial situado na Rua Alcântara, nº 328, Bairro Vila Maria, na
cidade de São Paulo, onde estava localizada a fábrica de Embalagem de Papelão Ondulado
da Unidade Vila Maria, no valor de R$ 41.200.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos
mil reais). A concretização da transação está sujeita ao atendimento de determinadas
condições precedentes.

01/03/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20190301.pdf

CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução nº 358 da
Comissão de Valores Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em conexão
com os Fatos Relevantes divulgados em 28 de agosto e 24 de outubro de 2018, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia encerrou neste
momento as negociações que estavam em andamento em relação à captação de
investidores de “equity” e/ou alienação de ações detidas pelos controladores.

24/06/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20190624.pdf

Porto Alegre, 24 de junho de 2019 — Celulose Irani S.A. (“Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica ao mercado em geral que, nesta data, seu
Conselho de Administração aprovou a realização da 3ª emissão pública de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em espécie
com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, que será composta por 580.000 (quinhentos e oitenta mil) debêntures, com
valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), totalizando, na data de emissão, o valor de
R$580.000.000,00 (quinhentos e oitenta milhões de reais)

31/07/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20190731.pdf

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40682/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020190301.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40683/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020190624.pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40684/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020190731.pdf
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Porto Alegre, 31 de julho de 2019 — Celulose Irani S.A. (“Companhia”), em atendimento às
disposições da Instrução nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica ao mercado em geral, em complemento ao Fato
Relevante divulgado em 24 de junho de 2019, que foi concluído o procedimento de coleta
de intenções de investimentos, conduzido pelo coordenador líder Banco Brasil Plural S.A.
Banco Múltiplo (“Procedimento de Bookbuilding”) com relação à 3ª (terceira) 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 Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de
janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão”)

25/09/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20190925 [2].pdf

CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4), uma das principais companhias
brasileiras dos segmentos de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado,
vem a público, em atendimento às disposições da Instrução nº 358 da Comissão de Valores
Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que a Companhia, na presente data, em conjunto com sua subsidiária
integral Habitasul Florestal S.A. (“Habitasul Florestal”), o Contrato de Compra e Venda de
Madeira em Pé Existente (“Contrato”), com a CMPC Celulose Riograndense Ltda., pelo qual a
Companhia e a Habitasul Florestal se comprometeram a alienar, mediante o cumprimento
de determinadas condições precedentes, 767.673m³ (setecentos e sessenta e sete mil,
seiscentos e setenta e três metros cúbicos) de madeira em pé no Estado do Rio Grande do
Sul pelo valor total de R$39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais).

25/09/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20190925.pdf

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40685/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020190925%20[2].pdf
https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40686/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020190925.pdf
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CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4), uma das principais companhias
brasileiras dos segmentos de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado,
vem a público, em atendimento às disposições da Instrução nº 358 da Comissão de Valores
Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que a Companhia celebrou, em conjunto com sua subsidiária integral
Habitasul Florestal S.A. (“Habitasul Florestal”), na presente data, o Instrumento Particular
de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis Rurais (“Contrato") com a Rio Negro
Propriedades Rurais e Participações S.A., pelo qual a Companhia e a Habitasul Florestal se
comprometeram a alienar, mediante o cumprimento de determinadas condições
precedentes, determinados imóveis rurais localizados no Estado do Rio Grande do Sul com
aproximadamente 10.300ha (dez mil e trezentos hectares) pelo valor total de
R$53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais). O Banco BTG Pactual S.A. atuou como
assessor �nanceiro da Companhia e da Habitasul Florestal no âmbito da transação.

02/12/2019

 DEB - 3EUS - IRANI - Fato Relevante 20191202.pdf

CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução nº 358 da
Comissão de Valores Mobiliários, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, tendo em
vista notícia veiculada nesta data no jornal Valor Econômico sobre a possível oferta
subsequente de ações da Companhia, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que a Companhia avalia constantemente alternativas de captação de recursos, dentre
as quais potencial Re-IPO, para fortalecer sua estrutura de capital e �nanciar seus
investimentos.

https://vxinforma.vortx.com.br/Uploads/Fatos_Relevantes/Operacao_55106/Fato_40689/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Fato%20Relevante%2020191202.pdf


2019 - CELULOSE IRANI S.A. 3º Emissão - Série Única

10

4. Informações �nanceiras do emissor

Nome auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

CNPJ 57.755.217/0001-29

Abaixo, fazemos seguir a opinião do Auditor Independente da Emissora, segundo a qual:

"Examinamos as demonstrações �nanceiras individuais e consolidadas da Irani Papel e
Embalagem S.A. (Companhia), identi�cadas como controladora e consolidado, respectivamente,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos �uxos de caixa para o exercício �ndo nessa data, bem como as correspondentes notas

3. Obrigações

3.1 Resumo

4.1 Informações �nanceiras

 DEB - 3EUS - IRANI - DF 2019.pdf

Observação

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20DF%202019_202004142228496579.pdf
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explicativas, compreendendo as políticas contábeis signi�cativas e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e �nanceira,
individual e consolidada, da Irani Papel e Embalagem S.A. em 31 de dezembro de 2019, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos �uxos de caixa
individuais e consolidados para o exercício �ndo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório

�nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)."

5. Informações societárias do emissor

5.1 Informações societárias

 Celulose Irani - AGE 20150423 - Estatuto Social Consolidado.pdf

 Celulose Irani - AGO 20190429 - Eleição Conselho.pdf

 Celulose Irani - RCA 20190430.pdf

Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários
que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de
Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados:

 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 23 de Abril de 2015.

 - Ata de Assembleia Geral Ordinária, datada de 29 de Abril de 2019.

  - Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 30 de Abril de 2019 (Eleição da
Diretoria).

O Agente Fiduciário entende, dentro de sua avaliação, que as informações societárias
apresentadas pelo Emissor não implicam em alterações estatutárias ou societárias com efeitos
relevantes para os investidores.

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Celulose%20Irani%20-%20AGE%2020150423%20-%20Estatuto%20Social%20Consolidado_202002111532438433.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Celulose%20Irani%20-%20AGO%2020190429%20-%20Elei%C3%A7%C3%A3o%20Conselho_202002111532466734.pdf
https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Celulose%20Irani%20-%20RCA%2020190430_202002111532503181.pdf
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5.2 Organograma

6. Assembleias
Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos
Não aplicável.

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/NP%20-%201EUS%20-%20IRANI%20-%20Organograma%202019_202005071637384808.png
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8. Destinação de recursos
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Nos termos da cláusula 3.4.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos obtidos pela
Emissora com a emissão serão utilizados para a liquidação de atuais dívidas da Emissora,
conforme listado no Anexo I, recomposição do seu caixa e execução de investimentos para
consecução de seu objeto social no curso normal de seus negócios, para os quais a Emissora
possui ou venha a possuir, conforme as normas atualmente em vigor, licença e/ou e�caz,
conforme aplicável e exigido pela legislação socioambiental. Conforme descrito no Contrato de
Depositário, são as seguintes dívidas: (i) PPE n° 4060380, datado de 24 de junho de 2014,
conforme aditado de tempos em tempos, com valor original de US$ 70.000.000,00, celebrado
entre Celulose Irani S.A., Ira�or Comércio de Madeiras Ltda., Irani Participações S.A., Santander
(Brasil) Estabelecimento Financeiro de Crédito S.A. e Cooperatieve Rabobank U.A. (sucessor de
Rabobank Curaçao N.V.), com vencimento �nal em 30 de setembro de 2022; (ii)  PPE n°
4056089, datado de 05 de dezembro de 2013, conforme aditado de tempos em tempos, com
valor original de US$ 5.531.914,90, celebrado entre Celulose Irani S.A., Irani Participações S.A.
e Banco Santander (Brasil) S.A., Grand Cayman Branch, com vencimento �nal em 30 de
setembro de 2022; (iii)  CCE n° 20150063, datado de 09 de setembro de 2015, conforme
aditado de tempos em tempos, com valor original de R$ 50.000.000,00, celebrado entre
Celulose Irani S.A., Irani Participações S.A. e Banco Rabobank International Brasil S.A., com
vencimento �nal em 30 de setembro de 2022; (iv)  CCE n° 211395613, datado de 05 de
dezembro de 2013, conforme aditado de tempos em tempos, com valor original de R$
30.000.000,00, celebrado entre Celulose Irani S.A., Irani Participações S.A., Banco Santander
(Brasil) S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. Grand Cayman Branch., com vencimento �nal em
30 de setembro de 2022; (v)  CCE n° 100115120018800, datado de 28 de setembro de 2015,
conforme aditado de tempos em tempos, com valor original de R$ 20.000.000,00, celebrado
entre Celulose Irani S.A., Irani Participações S.A. e Itaú Unibanco S.A., com vencimento �nal em
30 de setembro de 2022; (vi) CCE n° 20160327, datado de 20 de setembro de 2016, conforme
aditado de tempos em tempos, com valor original de R$ 60.000.000,00, celebrado entre
Celulose Irani S.A., Ira�or Comércio de Madeiras Ltda., Irani Participações S.A. e Banco
Rabobank International Brasil S.A., com vencimento �nal em 30 de setembro de 2022; (vii) CCE
n° 210440516, datado de 20 de setembro de 2016, conforme aditado de tempos em tempos,
com valor original de R$ 60.000.000,00, celebrado entre Celulose Irani S.A., Ira�or Comércio de
Madeiras Ltda., Irani Participações S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A., com vencimento �nal
em 30 de setembro de 2022; e (viii) CCE n° 100116080007400, datado de 20 de setembro de
2016, conforme aditado de tempos em tempos, com valor original de R$ 60.000.000,00,
celebrado entre Celulose Irani S.A., Ira�or Comércio de Madeiras Ltda., Irani Participações S.A.
e Itaú Unibanco S.A., com vencimento �nal em 30 de setembro de 2022. O termo de quitação
das referidas dívidas segue anexo ao presente item. Conforme descrito nos Documentos da
Operação, o Agente Fiduciário acompanhou a quitação das dívidas mencionadas acima,
estando, portanto, comprovada a destinação dos recursos.
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1ª Garantia: Cessão Fiduciária de Direitos
Creditorios

Valor:
R$51.355.972,26

Porcentagem: 9,77%

Cessão �duciária de (i) de todos os direitos (inclusive direitos emergentes ou indenizatórios,
quando aplicável) de créditos de titularidade da Cedente, atuais e futuros, oriundos de
recebíveis cuja cobrança seja feita por meio de nota �scal, duplicata, boleto bancário ou
qualquer outro título de natureza semelhante, decorrentes da venda de produtos pela
Cedente em face de seus clientes, nos termos da Cláusula Quinta do Contrato de Cessão
Fiduciária, cujo valor, em conjunto com o quanto previsto no item (ii) abaixo, seja no mínimo
equivalente ao montante do Valor Mínimo de Cessão Fiduciária (conforme abaixo de�nido) e
que atendam aos Critérios de Elegibilidade; e ii) todos e quaisquer direitos depositados (ou a
serem recebidos ou depositados), seja a que título for, relativos aos Direitos Creditórios na
Conta Vinculada. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da
garantia: (i) registro do referido contrato no 8° Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de
São Paulo - SP, sob o nº 1492319; e ii) registro do referido contrato no 3° Cartório de Títulos e
Documentos da Cidade de Porto Alegre - RS, sob o nº 84901. Nos termos da cláusula 4.3 do
contrato, �cou estabelecido que o valor mínimo da cessão �duciária deverá ser de
R$50.000.000,00. O valor atribuído a esta garantia considera o valor em 31.12.2019
informado pela Emissora.

 Relatório de Garantia - 2019.pdf

2ª Garantia: Alienação Fiduciária de Ativos
Valor:
R$325.264.249,00

Porcentagem:
61,88%

9. Manutenção da su�ciência e exequibilidade
garantias

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/Relat%C3%B3rio%20de%20Garantia%20-%202019_202004151457158819.pdf
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Alienação �duciária a sobre a (i) totalidade de Ativos Florestais existentes nos Imóveis-Ativos-
Florestais, bem como (ii) a totalidade dos produtos e/ou quaisquer subprodutos decorrentes
do corte ou desbastamento dos referidos Ativos Florestais; e (iii) as Máquinas e Equipamentos
localizados nos Imóvel-Equipamentos. Foram apresentadas as seguintes comprovações para
constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 8° Cartório de Títulos e
Documentos da Cidade de São Paulo - SP, sob o nº 1.492.323; (ii) registro do referido contrato
no 1° Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Porto Alegre - RS, sob o nº 1717428; (iii)
registro do referido contrato no Cartório de Títulos e Documentos da Cidade de Catanduvas-
SC, sob o nº 4261, Livro B22, pág 219; e (iv) registro do referido contrato no Cartório de Títulos
e Documentos da Cidade de Ponta Serrada - SC, sob o nº 049480. Conforme cláusula 4.1. do
contrato, o valor de mercado dos Ativos Florestais é de R$85.102.119,00, de acordo com o
laudo de avaliação elaborado em 29 de junho de 2018. Conforme cláusula 4.1. do contrato, o
valor de liquidação forçada das Máquinas e Equipamentos é de R$240.162.130,00, de acordo
com o laudo de avaliação elaborado em 29 de junho de 2018. Conforme cláusula 4.3 do
contrato, a Emissora deverá providenciar novos laudos de avaliação no 2º e 4º anos após a
data de assinatura do referido contrato.

3ª Garantia: Alienação Fiduciária de Imovel
Valor:
R$323.472.237,00

Porcentagem:
61,54%

Alienação �duciária da totalidade dos imóveis objeto da matrículas contantes do Anexo I do
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis. Considerando que (i) consta registrada a
alienação �duciária nas respectivas matrículas, bem como (ii) não fomos informados sobre
eventual deterioração dos imóveis ou outro aspecto que possa impactar negativamente o
valor atribuído ao imóvel, concluímos que a garantia se mantém su�ciente no período
analisado. Nos termos da cláusula 2.2. do contrato, o valor dos Imóveis, em conjunto, foram
avaliados em R$323.472.237,00. O valor da garantia não será atualizado periodicamente. O
valor atribuído a esta garantia considera o valor descrito no contrato na Data da Emissão.

Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2019

R$700.092.458,26 133,21% R$525.552.366,77

Consolidado
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Foram estabelecidos nos documentos da operação o acompanhamento dos seguintes
indicadores �nanceiros.

Observação

Em relação à su�ciência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item,
observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor
da operação em 31.12.2019. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia nao
possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato
decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos
da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não
deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de
execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido
contrato.

10. Covenants �nanceiros

 DEB - 3EUS - IRANI - Covenants_2019.pdf

11. Bens entregues ao �duciário
Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Veri�cação de lastro
Não aplicável.

https://stgprdvortxsp01.blob.core.windows.net/vxinforma/DEB%20-%203EUS%20-%20IRANI%20-%20Covenants_2019_202004142225345785.pdf
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Tipo NP

Emissor CELULOSE IRANI S.A.

IF NC00190079H

Volume emitido R$10.000.000,00

Quantidade 10

Remuneração CDI + 6,00%

Data de emissão 07/11/2019

Data de vencimento 05/05/2020

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

13. Parecer e declaração do agente �duciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente
apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este
relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas
informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na
obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos
na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e,
(iv) não possui qualquer con�ito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão,
incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso.

As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento,
análise de crédito ou da situação econômica ou �nanceira da Emissora, nem tampouco
garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos
títulos emitidos.

 

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste
Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para
consulta online no site do Agente Fiduciário

 

14. Outras emissões

Irani | 1ª Emissão 1ª Série



2019 - CELULOSE IRANI S.A. 3º Emissão - Série Única

19

Tipo NP

Emissor CELULOSE IRANI S.A.

IF NC00190079F

Volume emitido R$10.000.000,00

Quantidade 10

Remuneração CDI + 6,00%

Data de emissão 07/11/2019

Data de vencimento 05/05/2020

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Tipo NP

Emissor CELULOSE IRANI S.A.

IF NC00190079G

Volume emitido R$10.000.000,00

Quantidade 10

Remuneração CDI + 6,00%

Data de emissão 07/11/2019

Data de vencimento 05/05/2020

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Tipo NP

Emissor CELULOSE IRANI S.A.

IF NC00190079H

Volume emitido R$10.000.000,00

Quantidade 10

Remuneração CDI + 6,00%

Data de emissão 07/11/2019

Data de vencimento 05/05/2020

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Tipo NP

Emissor CELULOSE IRANI S.A.

IF NC00190079I

Volume emitido R$10.000.000,00

Quantidade 10

Remuneração CDI + 6,00%

Data de emissão 07/11/2019

Data de vencimento 05/05/2020

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Irani | 1ª Emissão 2ª Série

Irani | 1ª Emissão 3ª Série

Irani | 1ª Emissão 4ª Série

Irani | 1ª Emissão 5ª Série
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Tipo NP

Emissor CELULOSE IRANI S.A.

IF NC00190079J

Volume emitido R$70.000.000,00

Quantidade 70

Remuneração CDI + 6,00%

Data de emissão 07/11/2019

Data de vencimento 05/05/2020

Inadimplemento no período Adimplente

Garantias -

Irani | 1ª Emissão 6ª Série


