
 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

 
Mapa sintético consolidado final de votação 

 

Irani Papel e Embalagem S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4) comunica que, nos termos da 

Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa final de votação relativo à consolidação das instruções de 

votos de acionistas proferidas a distância e as instruções de votos proferidas presencialmente para 

cada item constante do boletim de voto, incluindo as matérias submetidas à deliberação da 

Assembleia Geral Extraordinária de 08 de outubro de 2020. As informações do mapa sintético 

consolidado final encontram-se na planilha anexa. 

 

 

Porto Alegre, 08 de Outubro de 2020. 

 

 

Odivan Carlos Cargnin 

Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores 
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Código da 

Deliberação  
Descrição da Deliberação  Voto Deliberação  

Quantidade de 

Ações 

Ordinárias  

% sobre total de 

votos  

1 

A migração da Companhia para o segmento especial de 

listagem da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) 

denominado Novo Mercado 

Aprovar  176.107.854 72,21% 

Rejeitar - - 

Abster-se - - 

2 

Como requisito à migração, 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 

Aprovar  175.435.774 71,93% 

Rejeitar - - 

Abster-se 672.080 0,28% 

3 

Sujeito à aprovação das deliberações constantes dos itens 

anteriores, a reforma global do Estatuto Social da Companhia 

para adaptá-lo aos requisitos do Regulamento de Listagem do 

Novo Mercado da B3 e para incorporar os demais ajustes 

detalhados na proposta da administração, inclusive a inserção 

do Capítulo VIII – Da Alienação de Controle e da Aquisição 

de Participação Relevante, com sua respectiva consolidação, 

cuja vigência é condicionada à aprovação da migração da 

Companhia ao Novo Mercado pela B3.  

Aprovar  174.272.554 71,46% 

Rejeitar 27.200 0,01% 

Abster-se 1.808.100 0,74% 

4 
Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal para o 

exercício social de 2020* 

Sim 2.884.860 1,18% 

Não 141.135.484 57,87% 

Abster-se 31.084.463 12,75% 

*Essa matéria só foi objeto de votação para os acionistas que exerceram seu direito de voto à distância por meio de Boletim de Voto. 


