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IRANI PAPEL E EMBALAGEM 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 vinte e três (23) dias do mês de setembro de 
2020, às 15 horas, na sede social da Irani Papel e Embalagem S.A. (“Companhia”), localizada na 
Rua General João Manoel, 157, 17º Andar, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 
Sul, CEP- 91.010-30, por vídeo conferência. 

 
2. PRESENÇAS E MESA: A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. 
 
3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o resgate antecipado facultativo da totalidade das 
notas promissórias comerciais 6ª (sexta) série da 1ª (primeira) emissão da Companhia (“NPs da 
6ª Série” e “Resgate 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 (“RCA 22.10.2019”), tendo, ainda, sido deliberado e aprovado o 
alongamento das NPs da 6ª Série em reunião do conselho de administração da Companhia 
ocorrida em 16 de abril de 2020, conforme ata arquivada perante a Junta Comercial, Industrial e 
Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 7163609 em 24 de abril de 2020 (“RCA 16.04.2020”), 
bem como o pagamento de prêmio de resgate; (ii) mediante a realização do Resgate da 6ª 
Série, a liberação da totalidade das garantias reais constituídas em favor dos titulares das NPs 
da 6ª Série; (iii) o pagamento, na mesma data da realização do pagamento relativo ao resgate 
antecipado facultativo da totalidade das NPs da 6ª Série, do prêmio originalmente previsto para 
ser pago aos titulares das NPs da 6ª Série, data de vencimento das NPs da 6ª Série, conforme 
originalmente deliberado e aprovado na RCA 16.04.2020; (iv) celebração de quaisquer 
instrumentos necessários à efetivação dos temas a serem deliberados; e (v) a autorização à 
Diretoria da Companhia para contratar quaisquer prestadores de serviços necessários ao 
Resgate 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 as demais séries da 1ª Emissão foram 
anteriormente 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 
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Notas Promissórias Comerciais da 6ª Série da 1ª Emissão da Companhia, realizada nesta data 
(“AGN”), foram examinadas e debatidas as matérias e, por fim aprovadas, por unanimidade de 
votos dos membros presentes e sem quaisquer restrições: 
 
I - em relação ao item (i) da Ordem do Dia, aprovaram a realização do Resgate da 6ª Série, 
comprometendo-se a Companhia a realizar o pagamento do valor nominal unitário das NPs da 6ª 
Série acrescido da remuneração correspondente, calculada pro rata temporis desde a data de 
emissão das NPs da 6ª Série, ou seja, 07 de novembro de 2019, inclusive, até a efetiva data do 
resgate antecipado facultativo, exclusive, que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias a contar 
da data de realização da AGN (“Data do Resgate Antecipado Facultativo”). O pagamento das NPs 
da 6ª Série resgatadas antecipadamente que estejam depositadas eletronicamente na B3, será 
realizado em conformidade com os procedimentos operacionais e normas da B3. A Data do 
Resgate Antecipado Facultativo deverá obrigatoriamente ser um dia útil, ou seja, qualquer dia, 
exceção feita aos sábados, domingos e feriados declarados nacionais (“Dia Útil”). O pagamento 
do resgate deverá ser realizado pela Companhia na Data do Resgate Antecipado Facultativo, 
sendo certo que todas as NPs da 6ª Série serão liquidadas em uma única data. Somente 
receberão o pagamento do resgate, os titulares das NPs da 6ª Série que forem detentores de 
NPs da 6ª Série no fechamento do Dia Útil imediatamente anterior à Data do Resgate Antecipado 
Facultativo das NPs da 6ª Série. O Resgate Antecipado Facultativo das NPs da 6ª Série implica a 
extinção dos respectivos títulos, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme disposto 
no parágrafo 4º do artigo 5º da Instrução CVM 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada. 
Caso o resgate antecipado facultativo da totalidade das NPs da 6ª Série ocorra até 13 de outubro 
de 2020 (inclusive), será devido pela Companhia um prêmio a ser calculado conforme a seguinte 
fórmula (“Prêmio de Resgate”): Prêmio de Resgate = SDNPs x {[((1+CDI) x (1+7%))^((Dias 
Úteis entre Prazo Travado e Data do Resgate Antecipado Facultativo)/252)] / [(1+CDI)^( Dias 
Úteis entre Prazo Travado e Data do Resgate Antecipado Facultativo/252)] -1}; onde: SDNPs: 
saldo devedor atualizado das NPs da 6ª Série em circulação até a Data do Resgate Antecipado 
Facultativo; CDI: 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 UTVM em seu informativo diário, disponibilizado em sua página na 
Internet (http://www.b3.com.br); Data do Resgate Antecipado Facultativo: conforme acima 
definido; e Prazo Travado: correspondente à data 13 de outubro de 2020. O pagamento do 
Prêmio de Resgate pela Companhia aos titulares das NPs da 6ª Série será feito em moeda 
corrente nacional, fora do ambiente da B3. Somente receberão referido Prêmio de Resgate os 
titulares das NPs da 6ª Série que forem detentores de NPs da 6ª Série no fechamento do Dia Útil 
imediatamente anterior à Data do Resgate Antecipado Facultativo das NPs da 6ª Série. 
 
II – em relação ao item (ii) da Ordem do Dia, aprovaram a liberação da totalidade das garantias 
reais constituídas em favor dos titulares das NPs da 6ª Série, a saber: 
 

(1) Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças, celebrado em 01 de novembro de 2019 e aditado de tempos em tempos, 
por e entre a Companhia, a Habitasul Florestal S.A. (“Habitasul”) e a Vórtx Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente de notas das NPs da 6ª Série da 
1ª Emissão (“Agente de Notas” ou “Vórtx”); 
 

http://www.b3.com.br/
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(2) Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária sobre Ativos 
Sob Condição Suspensiva e Outras Avenças, celebrado em 01 de novembro de 2019 e 
aditado de tempos em tempos, por e entre a Habitasul, a Vórtx e a Companhia, cuja 
condição suspensiva foi devidamente implementada, conforme comprovado pela Companhia 
ao Agente de Notas; e 
 
(3) Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia Sob 
Condição Suspensiva e Outras Avenças, celebrado em 01 de novembro de 2019 e aditado de 
tempos em tempos, por e entre a Habitasul, a Vórtx e a Companhia, cuja condição 
suspensiva foi devidamente implementada, conforme comprovado pela Companhia ao 
Agente de Notas;  

 

III – em relação ao item (iii) da Ordem do Dia, aprovaram o pagamento de prêmio, conforme 
originalmente deliberado e aprovado na RCA 16.04.2020, em moeda corrente nacional, aos 
titulares das NPs da 6ª Série, na Data do Resgate Antecipado Facultativo, 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 05 de maio de 2020 e a 
Data do Resgate Antecipado Facultativo; 
 

IV – em relação ao item (iv) da Ordem do Dia, aprovaram a celebração de quaisquer 
instrumentos necessários à efetivação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à 
celebração dos termos de liberação das garantias reais, a serem apresentados perante os 
competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos e Cartórios de Registro de Imóveis 
para a efetiva liberação das garantias reais, aos formulários exigidos pela B3 para o resgate e 
quaisquer outros contratos, formulários, aditamentos, procurações, notificações e autorizações; 
 

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 
quaisquer prestadores de serviços necessários ao Resgate 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; (c) negociar os termos e condições finais dos 
documentos para fins do Resgate da 6ª Série; e (d) realizar a publicação e o registro dos 
documentos de natureza societária ou outros relativos ao Resgate 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. Mesa: Péricles Pereira Druck; 
(Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo 
Iserhard e Roberto Faldini). 

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

Porto Alegre, 23 de setembro de 2020. 
 

Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração 


