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CELULOSE IRANI S.A. 

CNPJ Nº 92.791.243/0001-03  NIRE Nº 43300002799 

COMPANHIA ABERTA 

 

FATO RELEVANTE 

 

A CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM Nº 

358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em 

geral que a Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 16 de outubro de 2013,  aprovou o 

aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 12.918.356,62, com a emissão de  

4.630.235 ações ordinárias pelo preço de emissão de R$ 2,79 por ação, calculado com base no 

valor patrimonial da ação em 30 de junho de 2013. O aumento de capital foi totalmente  

integralizado pela acionista Irani Participações S.A., em bens, mais especificamente mediante a 

contribuição de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Wave Participações S.A. 

(“Wave”), sociedade localizada em Porto Alegre - RS e inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 

87.149.076/0001-61, que tem por objeto a participação em outras empresas. Atualmente, a Wave 

detém participação de 100% (cem por cento) na Indústria de Papel e Papelão São Roberto S.A., 

sociedade localizada na cidade de São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 

60.432.648/0001-69, que tem por objeto social a fabricação de papel, papelão, cartão e cartolina. 

Os demais acionistas terão direito de preferência a ser exercido conforme Aviso aos Acionistas 

que será divulgado. O aumento de capital visa a integração dos negócios de Papel para 

Embalagens e Embalagem de Papelão Ondulado da holding Irani Participações S.A. na Celulose 

Irani S.A. com o objetivo de capturar sinergias e otimizar os resultados das companhias. A 

Celulose Irani, com as operações da São Roberto, se consolida como uma das líderes do setor de 

Papelão Ondulado no país, com 7,1% de market share, de acordo com os dados do anuário da 

ABPO – Associação Brasileira de Papelão Ondulado de 2012.    

 

 

 

Porto Alegre, 16 de outubro de 2013. 

 

Odivan Carlos Cargnin 

Diretor de Relações com Investidores 


