
 

 
 

 
 
 

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 
CNPJ/ME Nº 92.791.243/0001- 03    NIRE Nº43300002799      COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DE ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES 

PREFERENCIAIS 
 
1. Data, hora e local: Realizada em 08 de outubro de 2020, às 14 horas, sob a forma 
exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I e artigo 21-C, §§2º e 3º da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 
481”), conforme alterada. Nos termos do artigo 4º, §3º da Instrução CVM 481, esta Assembleia 
Geral Especial foi considerada como realizada na sede da Irani Papel e Embalagem S.A. 
(“Companhia”), na Rua General João Manoel, nº 157, 9º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-
030. 
 
2. Presenças: Acionistas representando 88,80% das ações preferenciais, conforme se verifica das 
informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo escriturador e pela própria Companhia, 
na forma do artigo 21-W, incisos I e II da Instrução CVM 481, e dos registros do sistema eletrônico 
de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 21-V, inciso III 
da Instrução CVM 481, havendo, portanto, quórum legal de instalação para deliberação das 
matérias da ordem do dia desta Assembleia nos termos da legislação aplicável. 
  
3. Mesa: Péricles Pereira Druck – Presidente e Clarissa Figueiredo Freitas – Secretária. 
 
4. Convocação e Publicações: As publicações referidas no artigo 124 da Lei n.º 6.404/1976, 
conforme alterada (“Lei das S.A.”) encontram-se disponíveis da rede mundial de computadores da 
Companhia, www.irani.com.br/ri; na Comissão de Valores Mobiliários-CVM, www.cvm.gov.br; e na 
B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), www.b3.com.br, tendo sido publicadas no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio de Porto Alegre e no Valor Econômico São 
Paulo/SP, dos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2020. 
 
5. Ordem do dia: Em atendimento ao disposto no Parágrafo 1º do Art. 136 da Lei das S.A., ratificar 
a conversão da totalidade das ações preferenciais 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 denominado Novo Mercado. 
 
6. Procedimentos Preliminares: Antes de iniciar os trabalhos, o Presidente da Assembleia 
prestou esclarecimentos sobre o funcionamento do sistema eletrônico de participação a distância 
disponibilizado pela Companhia e a forma de manifestação e voto dos acionistas que participarem 
remotamente da Assembleia, bem como informou que: (i) os trabalhos da Assembleia seriam 
gravados, sendo que a gravação ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 21-
E, § único, da Instrução CVM 481; e (ii) o sistema eletrônico de participação a distância na 
Assembleia permitia que os acionistas ouvissem as manifestações de todos os demais acionistas 
e se dirigissem aos membros da Mesa e aos demais participantes da Assembleia, permitindo assim 
a comunicação entre acionistas. O Presidente da Mesa também indagou se algum dos acionistas 
participando pelo sistema eletrônico havia apresentado manifestação de voto por meio do envio de 
Boletim de Voto a Distância (“Boletim”) e desejava alterar seu voto na presente Assembleia, a fim 
de que as orientações recebidas por meio do Boletim fossem desconsideradas, conforme previsto 
no artigo 21-C, §2º, inciso II da Instrução CVM 481. 
 
7. Deliberações: A Secretária informou aos presentes que protestos, questionamentos e 
requerimentos dissidentes sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentados, por 
escrito, à Mesa, na forma prescrita no Artigo 130, §1º, alínea “a”, da Lei das S.A. A seguir, foi 
deliberado por unanimidade dos acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia 
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presentes (i) dispensar a leitura do Edital de Convocação e da Proposta da Administração da 
presente Assembleia, em face de sua ampla divulgação; e (ii) lavrar a ata desta Assembleia sob a 
forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Em seguida, foi feita a leitura do 
mapa contendo as instruções de voto à distância para conhecimento dos presentes, sendo 
colocadas cópias do referido mapa à disposição para consulta ao longo dos trabalhos.  
 
7.1. Em seguida, os acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia deliberaram aprovar, 
por unanimidade, conforme mapa final de votação sintético, anexo à presente ata como seu Anexo 
I, a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações 
ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial. 
 
8. Direito de Recesso: Nos termos dos Artigos 136, II e 137, I da Lei das S.A., em razão da 
aprovação da conversão da totalidade das ações preferenciais em ações ordinárias conforme os 
termos da Proposta da Administração, será concedido o direito de recesso aos acionistas titulares 
de ações preferenciais que se abstiveram de votar ou dissentiram da deliberação ou, ainda, não 
compareceram à presente Assembleia. Para tanto, será necessária a comprovação de titularidade 
ininterrupta das ações preferenciais da Companhia desde 04 de setembro de 2020, data da 
divulgação por meio de fato relevante da aprovação, pelo Conselho de Administração da 
Companhia, da migração da Companhia para o segmento especial de listagem da B3 denominado 
Novo Mercado, até a data do efetivo exercício do direito de recesso. Nos termos do Artigo 45 da 
Lei das S.A., o valor do reembolso por ação preferencial da Companhia foi calculado com base no 
patrimônio líquido contábil constante nas Demonstrações Financeiras da Companhia datadas de 
31 de dezembro de 2019 e devidamente aprovadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
da Companhia realizada em 28 de abril de 2020, a saber R$2,05 (dois reais e cinco centavos) por 
ação preferencial da Companhia. Sobre o valor do reembolso, não caberá qualquer tipo de 
correção monetária ou ajuste sobre este valor, bem como desconsiderará eventuais frações de 
centavos. O prazo para exercício do direito de recesso será de 30 (trinta) dias contados da 
publicação da ata da presente Assembleia. 
 
9. Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou 
os trabalhos, solicitando a leitura da presente ata que, confirmada em todos os seus termos, vai 
assinada pela mesa e pelos acionistas presentes.  Péricles Pereira Druck - Presidente e Clarissa 
Figueiredo Freitas – Secretária. (Acionistas Preferencialistas Presentes por meio do boletim de 
voto a distância: IRANI PARTICIPACAO S.A.; HABITASUL DESENVOLVIMENTOS 
IMOBILIARIOS S.A.; COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES. Acionistas 
Preferencialistas Presentes por meio do sistema eletrônico de participação: PERICLES PEREIRA 
DRUCK; ODIVAN CARLOS CARGNIN). 
 

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. 
 

Porto Alegre, RS, 08 de outubro de 2020. 
  

 
Péricles Pereira Druck Clarissa Figueiredo Freitas 

Presidente Secretária 

 
  



 

ANEXO I 
Ata de Assembleia Geral Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais realizada em 08 de outubro de 2020 

 
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001- 03              NIRE Nº43300002799   
COMPANHIA ABERTA 

 
Mapa Final Sintético 

 

Código da 

Deliberação  
Descrição da Deliberação  Voto Deliberação  

Quantidade de 

Ações 

Ordinárias  

% sobre total de 

votos  

1 

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.  

Aprovar  9.286.700 88,80% 

Rejeitar - - 

Abster-se - - 

 
  

 
Péricles Pereira Druck Clarissa Figueiredo Freitas 

Presidente Secretária 

 


