
  

CELULOSE IRANI S.A. 

 

CNPJ/MF 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 30 dias do mês de novembro de 2012, às 14:00 horas, na 

sede social da Celulose Irani S.A. (“Companhia”), localizada na Rua General João Manoel, 157, 17º 

Andar, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. PRESENÇAS E MESA: A reunião contou com a maioria dos membros do Conselho de 

Administração, tendo sido presidida e secretariada por Péricles de Freitas Druck. 

 

3. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a realização da 2ª (segunda) emissão pública de debêntures 

simples, não conversíveis em ações, em série única, com garantia real, de emissão da Companhia 

(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), no valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), a 

qual será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 

476” e “Oferta Restrita”, respectivamente); e (ii) autorização à Diretoria da Companhia para que esta 

possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização do item (i) acima.  

 

4. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria, foi aprovada, por unanimidade de votos dos 

membros presentes e sem quaisquer restrições, a Emissão, em conformidade com o disposto nos artigos 52 

e seguintes da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 

Ações”), objeto da Oferta Restrita. A Emissão e as Debêntures terão as seguintes características e 

condições: (a) Valor Total da Emissão: o valor total da Oferta Restrita será de até R$60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo); (b) Número de Séries: a 

Emissão será realizada em série única; (c) Quantidade de Debêntures e Valor Nominal Unitário: serão 

emitidas 60 (sessenta) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 

(“Valor Nominal Unitário”) na Data de Emissão; (d) Garantia: as Debêntures serão objeto de garantia 

real consubstanciada (I) nas hipotecas (i) de primeiro grau, sobre os imóveis de propriedade da 

Companhia objeto das matrículas de n
os

 272, 403, 2.520, 2.524, 2.525, 3.680, 3.682, 3.683, 9.406 e 267; e 

(ii) de segundo grau sobre os imóveis de propriedade da Companhia objeto das matrículas de n
os

 209, 

3.745, 3.746, 8.537, 2.527, 2.095, 3.625, 3.626 e 2.480; (II) na alienação fiduciária das florestas de Pinus e 

Eucalipto de titularidade da Companhia, cultivadas nos imóveis de propriedade da Companhia, objeto das 

matrículas de n
os  

272, 403, 2.520, 2.524, 2.525, 3.680, 3.682, 3.683, 9.406 e 267 e (III) na cessão 

fiduciária de recebíveis de titularidade da Companhia; (e) Atualização Monetária: o Valor Nominal 

Unitário da Debênture não será atualizado; (f) Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis 

em ações de emissão da Companhia; (g) Prazo: as Debêntures terão o prazo de vigência de 5 (cinco) anos 

contados da Data de Emissão, conforme abaixo definido, vencendo-se, portanto, em 30 de novembro de 

2017 (“Data de Vencimento”); (h) Resgate Antecipado: as Debêntures não poderão ser resgatadas 

antecipadamente, total ou parcialmente, exceto no caso de indisponibilidade de aplicação da Taxa DI 

(conforme definida abaixo), e se não houver acordo sobre a nova taxa de remuneração das Debêntures, 

nos termos da escritura de emissão (“Escritura de Emissão”); (i) Remuneração: sobre o Valor Nominal 

Unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) 

das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma 
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percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP 

S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”), no informativo diário disponível em sua página na internet 

(www.cetip.com.br), capitalizada exponencialmente de spread de 2,75% (dois inteiros e setenta e cinco 

centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”), 

incidentes sobre o Valor Nominal Unitário desde a Data de Emissão ou da data de vencimento de cada 

período de capitalização da remuneração, até a data do efetivo pagamento (exclusive) ou a data da 

liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado das Debêntures ou do resgate das mesmas, 

conforme o caso, nos termos da Escritura de Emissão (“Remuneração”); (j) Pagamento da 

Remuneração: O pagamento da Remuneração será anualmente no dia 30 de novembro, sendo o primeiro 

pagamento devido no dia 30 de novembro de 2013 e último na Data de Vencimento ou na data da 

liquidação antecipada resultante do vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures, nos 

termos a serem previstos na Escritura de Emissão; (k) Amortização do Valor Nominal Unitário: O 

Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 5 (cinco) parcelas anuais e iguais, sendo a 

primeira parcela devida em 30 de novembro de 2013 e a última na Data de Vencimento; (l) 

Procedimentos de Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços 

restritos de colocação, destinadas exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos na 

Escritura de Emissão, observadas as disposições do artigo 109 da Instrução nº 409, de 18 de agosto de 

2004, conforme alterada, e nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 476; (m) Regime de Colocação: as 

Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, com a intermediação 

de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários responsáveis pela 

colocação das Debêntures (“Coordenadores”), sob o regime de garantia firme de subscrição, prestado de 

forma não solidária pelos Coordenadores; (n) Registro para Colocação e Negociação: as Debêntures 

serão registradas para (a) distribuição no mercado primário por meio do SDT – Módulo de Distribuição de 

Títulos (“SDT”); e (b) negociação no mercado secundário por meio do SND – Módulo Nacional de 

Debêntures (“SND”), sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas 

eletronicamente na CETIP. Os módulos SDT e SND, respectivamente, são administrados e 

operacionalizados pela CETIP; (o) Preço e Forma de Integralização e de Subscrição: Todas as 

Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma única data. A integralização será à vista, no ato da 

subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação da CETIP, ao preço de 

subscrição das Debêntures, que será seu Valor Nominal Unitário acrescido da remuneração, calculada pro 

rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva subscrição e integralização, podendo ser 

colocadas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição das respectivas 

Debêntures; (p) Forma: as Debêntures serão emitidas de forma nominativa, escritural, sem emissão de 

cautelas ou certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 

comprovada pelo registro efetuado pelo Agente Escriturador, e adicionalmente, para as Debêntures 

custodiadas eletronicamente no SND, administrado e operacionalizado pela CETIP, será expedido por 

extrato em nome do titular das Debêntures, que servirá de comprovante de titularidade de tais Debêntures; 

(q) Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das 

Sociedades por Ações; (r) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão das 

Debêntures será 30 de novembro de 2012 (“Data da Emissão”); (s) Vencimento Antecipado: a Escritura 

de Emissão estabelecerá os eventos que acarretarão em vencimento antecipado das Debêntures, a serem 

negociados e definidos de comum acordo entre a Companhia, o Agente Fiduciário (conforme abaixo 

definido) e os Coordenadores, de acordo com as práticas usuais de mercado para operações dessa 

natureza; (t) Destinação dos Recursos: a totalidade dos recursos obtidos por meio da Emissão das 

Debêntures será utilizada para a plantação, extração, aquisição de madeira “in natura” e/ou de seus 

derivados diretamente de produtores de madeira para produção de celulose, outras pastas e  resinas, 

destinada a fabricação de papel, breu ou terebintina. Todos os derivados da madeira “in natura” adquiridos 

com os recursos das Debêntures deverão necessariamente ter sido produzidos pelas mesmas pessoas 



 
3 

produtoras da madeira in “natura”; (u) Agente Fiduciário: O agente fiduciário a ser contratado como 

representante dos titulares das Debêntures é a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”); (v) Repactuação: Não haverá repactuação das Debêntures; (w) 

Local de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures, bem como aqueles relativos a 

quaisquer outros valores devidos nos termos desta Escritura de Emissão, serão efetuados pela Companhia 

por meio da CETIP, conforme as Debêntures estejam custodiadas junto à CETIP. As Debêntures que não 

estiverem custodiadas eletronicamente junto à CETIP terão os seus pagamentos realizados junto ao 

Agente Escriturador; (x) Delegação de Poderes à Diretoria da Companhia: o Conselho de 

Administração delega à Diretoria da Companhia poderes para: (i) contratar uma ou mais instituições 

financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para a distribuição pública com esforços restritos 

de colocação das Debêntures objeto da Oferta Restrita; (ii) contratar os prestadores de serviços objeto da 

Oferta Restrita, tais como o banco mandatário, agente escriturador, agente fiduciário e assessores legais, 

entre outros; (iii) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Oferta 

Restrita, incluindo sem limitação, a Escritura da Emissão, o contrato de colocação da Oferta Restrita, as 

cartas de manifestação encaminhadas à CETIP e demais documentos relacionados à Oferta Restrita, 

inclusive seus respectivos aditamentos necessários; e (iv) negociar os termos e condições finais dos 

documentos da Oferta Restrita, incluindo obrigações da Companhia, eventos de inadimplemento, 

condições de vencimento antecipado das Debêntures e declarações a serem prestadas. 

 

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. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Péricles 

Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck e Paulo Sérgio Viana Mallmann). 

 

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

 

 

Porto Alegre, 30 de novembro de 2012. 

 

 

PÉRICLES DE FREITAS DRUCK  

Presidente do Conselho de Administração 


