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IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 

CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS 

A SER REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020, ÀS 14 HORAS 

 

Ficam convocados os senhores acionistas titulares de ações preferenciais de emissão da IRANI 
PAPEL E EMBALAGEM S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Especial de Acionistas 
Titulares de Ações Preferenciais (“AGESP”), a ser realizada no dia 08 de outubro de 2020, às 14 
horas, de modo exclusivamente digital, em função do atual momento de pandemia de COVID-19, 
nos termos do disposto na Instrução CVM 481/2009, conforme alterada pela Instrução CVM 622/2020 
(“Instrução CVM 481”), a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 
 

(i)  em atendimento ao disposto no Parágrafo 1º do Art. 136 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada  (“Lei das S.A.”), ratificar a conversão da totalidade 
das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, na proporção de 
uma ação ordinária para cada uma ação preferencial, com vistas à migração da Companhia 
para o segmento especial de governança da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)  
denominado Novo Mercado. 

 
Informamos, ainda, que permanecem à disposição dos Senhores Acionistas Preferencialistas, na sede 
social da Companhia, nas páginas de relações de investidores da Companhia (www.irani.com.br/ri), da 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), toda 
documentação pertinente à matéria que será deliberada na AGESP ora convocada. 
 
Instruções Gerais:  
 
Para participar da AGESP, que será exclusivamente realizada pela plataforma digital Zoom e em 
tempo real, os Acionistas Preferencialistas interessados deverão entrar em contato com o 
departamento de Relações com Investidores da Companhia, até às 17h do dia 06 de outubro de 
2020 (inclusive), através do e-mail assembleia@irani.com.br para o envio das informações e dos 
documentos de representação necessários, de acordo com as instruções constantes da Proposta da 
Administração. O acesso à AGESP por meio da plataforma digital Zoom será restrito aos acionistas 
devidamente credenciados. 
 
Ademais, a Companhia adotará o procedimento de voto a distância conforme disposto na Instrução 
CVM 481, permitindo que os acionistas preferencialistas participem da AGESP mediante o 
preenchimento e a entrega dos respectivos boletins de voto a distância aos agentes de custódia, ao 
banco escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as instruções constantes da Proposta 
da Administração. 
 
As demais orientações e informações para a participação virtual na AGESP, bem como todos os 
documentos relativos à ordem do dia, devem ser consultados na Proposta da Administração da 
Companhia, disponível nos seguintes endereços eletrônicos: websites da Comissão de Valores 

http://www.irani.com.br/ri
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
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Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da 
Companhia (http://www.irani.com.br/ri/). Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do 
endereço eletrônico ri@irani.com.br ou pelo telefone +55 (51) 3303-3893 (ramal 1071). 

 
Porto Alegre, 04 de setembro de 2020. 

 
Péricles Pereira Druck 

Presidente do Conselho de Administração 
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