
 
 

 
 
 
 

FATO RELEVANTE 
 
CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), por seu Diretor de Relações com Investidores, 
em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei 6404/76 e na Instrução 
CVM 358/02 (conforme alterada), comunica a seus acionistas, ao mercado em geral e 
demais interessados que, nesta data, foi realizada Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia em que foram aprovados:  
 
(i) de forma prévia, aportes ao capital social da Iraflor Comércio de Madeiras Ltda. 
(“Iraflor”), sociedade controlada pela Companhia, de ativos florestais de titularidade da 
Companhia, representados pelos cultivos de pinus e eucaliptos realizados em imóveis de 
propriedade da Companhia, no montante total (em valores contábeis de 31.12.2010) de 
R$ 59.317.081,00 (cinqüenta e nove milhões, trezentos e dezessete mil e oitenta e um 
reais), cabendo à Diretoria da Companhia definir o cronograma em que tais aportes serão 
realizados, bem como os demais detalhes para sua efetivação, sendo que nesta data foi 
efetuado um destes aportes no montante (em valores contábeis de 31.12.2010) de R$ 
24.644.344,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais); 
 
(ii) constituição de comodato em favor da Iraflor dos imóveis nos quais os ativos florestais 
mencionados no item (i) acima estão localizados; 
 
(iii) aquisição de madeira da Iraflor pela Companhia, até o montante de 2.500.000 (dois 
milhões e quinhentas mil) toneladas, bem como a participação da Companhia em uma 
operação de financiamento do agronegócio, no valor de até R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais), a ser lastrada em referida relação de aquisição e fornecimento de 
madeira; e 
 
(iv) outorga, pela Companhia, em seu favor ou em favor de terceiros, de quaisquer 
garantias, reais ou fidejussórias, bem como de alienação fiduciária, com relação a 
obrigações oriundas da operação de financiamento mencionada no item (iii), incluindo 
sobre imóveis e outros ativos florestais de sua titularidade. 
 
A Comissão de Valores Mobiliários e a BM&FBovespa estão sendo informadas, nesta 
data, do conteúdo da presente comunicação. 
 

Porto Alegre/RS, 03 de junho de 2011. 
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