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CELULOSE IRANI S.A. 
1ª Emissão Pública de Debêntures 

Relatório Anual do Agente Fiduciário 
Exercício de 2012 

  

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO  
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2010  
DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2015  
AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A.  
COORDENADOR: Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.  
BANCO MANDATÁRIO: Itaú Unibanco S.A.  
BANCO ESCRITURADOR: Itáu Corretora de Valores S.A.  
VOLUME: R$ 100.000.000,00  
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 100 
NÚMERO DE SÉRIES: 1 
PUBLICAÇÃO: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Jornal do 

Comércio de Porto Alegre – RS e Jornal Valor Econômico 
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos captados por meio da Oferta Restrita foram 

empregados para liquidação de dívidas de curto prazo e/ou 
dispêndios realizados e a realizar dentro das atividades 
agroindustriais da Emissora 

 
(*) Na Data de Emissão 
(**) Valores calculados pela Oliveira Trust 

 
 CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE  
DATA DE EMISSÃO: 25/03/2010  
DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2015  
VOLUME(*): R$ 100.000.000,00  
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 1.000.000,00 
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2012: R$ 644.202,34  
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 100 
REGISTRO CVM: Emissão nos termos da IN nº 476  
  
CÓDIGO DO ATIVO: CELU11 
CÓDIGO ISIN: BRRANIDBS007 
NEGOCIAÇÃO: SDT/SND - CETIP S.A. 
FORMA: Nominativa e escritural 
GARANTIA: REAL, consubstanciada pela (i) Alienação Fiduciária em favor do 

Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos 
Debenturistas, do Imóvel de propriedade da Emissora, objeto da 
matrícula nº 1.497 do Ofício de Registro de Imóveis de 
Catanduvas/Santa Catariana, nos termos e condições do 
Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de 
Imóvel Irani e Outras Avenças, a qual garantirá a dívida 
representada pelas Debêntures até o limite de R$60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais) ou, caso tenha sido previamente 
excutida a garantia do item “iv” abaixo, garantirá a divida 
representada pelas Debêntures até o limite de R$20.000.000,00 
(vinte milhões de reais; (ii) alienação fiduciária em favor do 



 

Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos 
Debenturistas, do Imóvel de propriedade da Irani Trading, objeto 
da matrícula nº 2.800 do Ofício de Registro de Imóveis de 
Catanduvas/Santa Catariana, nos termos e condições do 
Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de 
Imóvel Trading e Outras Avenças, a qual garantirá a dívida 
representada pelas Debêntures até o limite de R$40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais; (iii) penhor agrícola em favor do 
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares 
das Debêntures, de ativos florestais de propriedade da Emissora, 
nos termos e condições do Instrumento Particular de Contrato de 
Penhor Agrícola e Outras; (iv) cessão fiduciária em favor do 
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos 
Debenturistas, de direitos creditórios de titularidade da Emissora 
e da Trading, incluindo o direito ao recebimento de quaisquer 
valores que seriam a elas devidos na hipótese de ser apurado, 
quando da execução de cada um dos imóveis objeto de garantia 
de que tratam os itens “ii” e “iii” acima, valor superior à parcela da 
dívida garantido por tais imóveis, em conformidade com os 
termos e condições do Instrumento Particular de Contrato de 
Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios, Penhor de Direitos e Outras Avenças; e (v) cessão 
fiduciária em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de 
representante dos Debenturistas, de certos títulos, bens e 
direitos de propriedade da Emissora, decorrentes de 
investimentos feito em conta vinculada, nos termos e condições 
previstos no Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Bens 
e Ativos Financeiros em Garantia. FIDIDEJUSSÓRIA: 
adicionalmente a emissão conta com garantia Fidejussória 
prestada pelas garantidoras Irani Participações S.A. e Irani 
Trading S.A. em favor dos Debenturistas nos termos da Escritura 
de Emissão de Debêntures.  

CLASSE: Simples, Não Conversível em Ações 

 
(*) Na Data de Emissão 

  

 
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: 

Não há Atualização Monetária. 
  

JUROS: 

1º período  

Início 25/03/2010 

Término 25/03/2015 

Rendimento CDI + 5% a.a. 

Base de cálculo 252 

P.U. na Data de Emissão R$ 1.000.000,00 

Pagamento Semestralmente nos dias 25 de março e 25 de setembro, sendo 
o primeiro em 25/09/2010 e o último na data de vencimento, ou 
seja, 25/03/2015 

Documento Escritura de Emissão. 

  

PRÊMIO: 

Não há Prêmio. 
  



 

AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: 

O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 8 parcelas semestrais e iguais, no valor de R$ 
125.000,00 para cada debênture, sendo a primeira parcela devida em 25 de setembro de 2011 e as demais 
semestralmente, vencendo-se a última da Data de Vencimento, ou seja, 25 de março de 2015: 

Data Percentual Valor 

25/09/2011 12,5% 125.000,00 

25/03/2012 12,5% 125.000,00 

25/09/2012 12,5% 125.000,00 

25/03/2013 12,5% 125.000,00 

25/09/2013 12,5% 125.000,00 

25/03/2014 12,5% 125.000,00 

25/09/2014 12,5% 125.000,00 

25/03/2015 12,5% 125.000,00 
 

  

REPACTUAÇÃO: 

Não Repactua. 
  

RATING: 

Data Nota Brasil Empresa 

10/08/2010 BBB(bra) Fitch Ratings 

07/04/2011 BBB+ Fitch Ratings 

05/04/2012 A- Fitch Ratings 

Segue abaixo breve resumo da última súmula de classificação de risco: 
 
A Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo da primeira emissão de debêntures da Celulose 
Irani S.A. (Irani) para ‘A-(bra)’ (A menos(bra)), de ‘BBB+(bra)’ (BBB mais(bra). A Perspectiva é Estável. A 
elevação do rating da emissão da Irani, no montante nominal inicial de BRL100,0 milhões, reflete 
preponderantemente o fortalecimento do risco de crédito da companhia, resultado dos consistentes 
aumentos da sua capacidade de geração de caixa e melhorias nas margens operacionais. A tendência de 
fluxo de caixa livre positivo e, consequentemente, sua capacidade de gradual desalavancagem também 
foram levados em consideração. O aumento do rating reflete, ainda, os esforços da companhia, ao longo de 
2011 e início de 2012, para fortalecer a liquidez e melhorar o perfil de amortização de dívidas. Além do perfil 
de crédito da dívida sênior sem garantia, o rating atribuído à primeira emissão de debêntures da Irani 
também incorpora as garantias reais presentes na estrutura da operação. Entre outras garantias, a emissão 
conta com a cessão fiduciária de recebíveis comerciais existentes e performados – incluindo saldo de caixa 
– que represente, no mínimo, 25% do saldo devedor do principal das debêntures. Com base em fevereiro de 
2012, o saldo de recebíveis cedidos fiduciariamente era de BRL22,8 milhões, equivalente a 26% do saldo 
devedor do principal das debêntures na mesma data-base. Este montante de garantia cobre em cerca de 1,8 
vez a amortização semestral do principal. Esta garantia, somada à liquidez proporcionada, reduz a 
probabilidade de inadimplência da emissão, sendo superior à capacidade de pagamento das dívidas 
seniores da companhia. Outras garantias reais presentes de menor liquidez incluem a alienação fiduciária de 
área industrial e de terras e florestas, sendo estas últimas duas avaliadas em BRL75,0 milhões no momento 
da emissão das debêntures. Em fevereiro de 2012, foi elaborado novo laudo de avaliação por uma empresa 
independente que apurou um valor de mercado de BRL71,5 milhões. O rating considera a capacidade de 
pagamento pontual e integral do principal investido e dos juros de CDI, acrescidos de 5,0% ao ano.As 
debêntures foram emitidas em 25 de março de 2010, em montante nominal inicial de BRL100,0 milhões, 
com prazo de cinco anos e pagamento de juros semestral. Após o período de carência de 18 meses, o 
principal passou a ser amortizado em oito parcelas semestrais até seu vencimento final em 15 de março de 
2015. Com base no final de março de 2012, o saldo devedor do principal era de BRL75,0 milhões 
  
 
 
 



 

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2012: 

JUROS 

Data de 
Pagamento 

Valor Unitário (R$) 

26/03/2012 68.343,91 

25/09/2012 50.232,35 

  

 
POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2012: 

Circulação 100  

Tesouraria 0 
Total 100 
  

EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: 

AGE - 29/02/2012 - Os acionistas deliberaram, por unanimidade, conforme proposta da Administração: (5.1) 
Aprovar o Aumento do Capital Social da Companhia, mediante capitalização das contas de Reserva Legal e 
da Reserva de Retenção de Lucros, no montante de R$ 40.594.997,12, passando o Capital Social de R$ 
63.381.494,07 para R$ 103.976.491,19, sem emissão de novas ações.(5.2) Aprovar a constituição de 
Reserva Estatutária de Ativos Biológicos, refletindo a adoção da Companhia aos Padrões Contábeis 
Internacionais – IFRS (CPC 29) no que se refere à contabilização de ativos biológicos. A Reserva Estatutária 
de Ativos Biológicos será constituída pelos valores a realizar referente a adoção inicial do Valor Justo dos 
Ativos Biológicos, que não provocaram entrada de caixa no mesmo período do seu reconhecimento. O valor 
que comporá a Reserva de Ativos Biológicos será transferido da Reserva de Lucros a Realizar, conta que foi 
inicialmente registrado o montante da adoção inicial do valor justo dos ativos biológicos da 
Companhia.(5.3)Em consequência às deliberações anteriores, alterar a redação do Artigo 5° e do Artigo 25 
do Estatuto Social da Companhia, incluindo, neste, os parágrafos 1º e 2º,conforme a seguir: Parágrafo 1°: A 
Companhia manterá em conta de Reserva Estatutária de Ativos Biológicos os valores a realizar referente à 
adoção inicial do Valor Justo dos Ativos Biológicos para fins de IFRS (CPC 29). Não haverá novas 
constituições desta reserva, sendo assim não haverá parcela anual de lucro a ser constituída na forma 
prevista no art 194, inciso II, da Lei nº 6.404. A sua realização será feita pelo valor da exaustão do valor justo 
da adoção inicial dos ativos biológicos, apurados em cada exercício e livre dos efeitos tributários. O valor 
realizado a cada exercício será transferido para Lucros ou Prejuízos Acumulados para destinação. A 
Reserva de Ativos Biológicos não poderá exceder o valor do capital social. Parágrafo 2°: O lucro líquido, 
além dos ajustes de que trata o caput deste artigo, será ajustado também: a) Pela realização da Reserva de 
Reavaliação; b) Pela realização da Reserva de Ativos Biológicos; c) Pela realização da conta de Ajuste de 
Avaliação Patrimonial; (5.4)Aprovar a consolidação do estatuto social, com a nova redação dada aos artigos 
5º e 25, em decorrência das deliberações anteriores, o qual, passará a vigorar como consta do texto 
consolidado em apenso (Anexo nº 1)  

FATO RELEVANTE - 03/04/2012 - A CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto 
no artigo157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, comunica ao mercado que 
o Conselho de Administração da Companhia aprovou, nesta data, submeter à deliberação da assembleia 
geral de acionistas da Companhia a ser convocada para este fim, as seguintes propostas relevantes, dentre 
outras: 1) Realização de distribuição pública primária pela Companhia (“Distribuição Primária”), nos termos e 
condições dispostos abaixo, propondo, ainda, seja a administração da Companhia autorizada a tomar as 
medidas que se fizerem necessárias em relação à distribuição pública secundária de certificados de depósito 
de ações de emissão da Companhia (“Distribuição Secundária” e, em conjunto com a Distribuição Primária, a 
“Distribuição Pública” ou “Oferta”) conforme abaixo descrito e definir os demais termos e condições 
aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à contratação ou à ratificação de instituições financeiras 
intermediárias (os “Coordenadores”) e assinatura do contrato de distribuição e demais documentos relativos 
à Distribuição Pública. Os termos e condições gerais da Distribuição Pública ora proposta são os seguintes: 
(i) montante máximo da distribuição Pública Primária: serão distribuídas ações ordinárias e preferenciais, 
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, sob a forma de certificados 
de depósito de ações, representando, cada certificado, uma ação ordinária e quatro ações preferenciais 
(“Units objeto da Distribuição Primária”), até o limite do capital autorizado da Companhia, em mercado de 
balcão não organizado, a ser realizada no Brasil, e, ainda, com esforços de venda no exterior, com base nas 
isenções de registro previstas na Regulation S e Rule 144A, ambas do Securities Act de 1933 dos Estados 



 

Unidos da América (“Securities Act”); (ii) venda de lote suplementar: a quantidade total de Units ofertada no 
contexto da Distribuição Pública poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 15% das Units 
inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores 
à(s) instituição (ões) intermediária(s), nas mesmas condições e preço das Units inicialmente ofertadas na 
Distribuição Pública (“Opção de Lote Suplementar”), de acordo com o disposto no artigo 24 da Instrução 
CVM n.º 400. A Opção de Lote Suplementar poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar da data 
da publicação do anúncio de início da Distribuição Pública; (iii) sem prejuízo do exercício da Opção de Lote 
Suplementar, a quantidade das Units objeto da Distribuição Pública, poderá, a critério da Companhia, ser 
aumentada em até 20% do total das Units objeto da Distribuição Pública, conforme dispõe o artigo 14, 
parágrafo 2.º, da Instrução CVM n.º 400; (iv) o preço das Units objeto da Distribuição Pública será 
determinado após a efetivação dos pedidos de reserva e a apuração do resultado da coleta de intenções 
(“Procedimento de Bookbuilding”) a ser realizado pelas instituições intermediárias. 2) Listagem das ações de 
emissão da Companhia no segmento de Nível 2 das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da 
BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros por ocasião da Oferta e adequação do estatuto 
da Companhia ao respectivo regulamento; sendo proposto, ainda, que caso aprovada pela assembleia, a 
eficácia da deliberação desta proposta fique condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta. 3) 
Alteração das vantagens atualmente atribuídas às ações preferenciais, para as seguintes: (i) a prioridade no 
reembolso do capital, sem prêmio, pelo valor patrimonial, em caso de liquidação da Companhia; (ii) direito de 
serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de alienação de controle da 
Companhia, ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas às ações integrantes do bloco de controle 
da Companhia; e (iii) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações 
ordinárias. 4) Desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, 
de modo que cada ação ordinária seja desdobrada em 20 (vinte) ações ordinárias e cada ação preferencial 
seja desdobrada em 20 (vinte) ações preferenciais de emissão da Companhia e o aumento do limite do 
capital autorizado até o limite de 900.000.000 de ações, todas sem valor nominal, representado por 
300.000.000 de ações ordinárias e 600.000.000 de ações preferenciais. 5) Inserção no Estatuto Social da 
possibilidade de serem emitidos e listados em bolsa de valores certificados de depósito de ações (“Units”) 
representativos de ações de emissão da Companhia, sendo cada Unit representativa de uma ação ordinária 
e quatro ações preferenciais de emissão da Companhia, conforme deliberação do Conselho de 
Administração. 6) Outorga aos acionistas da Companhia, visando à formação das Units, do direito de 
conversão facultativa e definitiva (i) de ações ordinárias em ações preferenciais, sendo que a cada lote de 5 
ações ordinárias, 4 ações ordinárias poderão ser convertidas em 4 ações preferenciais; e (ii) de ações 
preferenciais em ações ordinárias da Companhia, sendo que a cada lote de 5 ações preferenciais, uma 
poderá ser convertida em uma ação ordinária, cabendo ao Conselho de Administração da Companhia 
estabelecer o prazo e demais condições para a conversão. Informamos, ainda, que a proposta descrita no 
item (3) acima depende, para a sua aprovação, de ratificação em assembleia especial de acionistas titulares 
de ações preferenciais de emissão da Companhia. A aprovação da referida matéria conferirá aos acionistas 
dissidentes desta deliberação o direito de retirarem-se da companhia mediante o reembolso das ações de 
que são titulares na data da primeira publicação do respectivo Edital, pelo valor de R$57,86 (cinquenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos) por ação, calculado com base no valor patrimonial constante do balanço da 
Companhia levantado em 31.12.2011. Os termos e condições detalhados da Oferta serão divulgados ao 
mercado por meio de aviso a ser oportunamente publicado nos termos do artigo 53 da Instrução CVM nº 
400/2003. A realização da Oferta está sujeita à aprovação de todas as matérias a serem deliberadas nas 
assembleias mencionadas acima. Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não constitui 
uma oferta de valores mobiliários da Companhia. Não será realizado nenhum registro da Oferta, das ações 
ou das Units na Securities & Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) ou em qualquer 
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. Exceto se 
registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro do Securities Act de 1993 dos Estados 
Unidos da América, as ações e Units não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América 
ou a pessoas residentes ou domiciliadas nos Estados Unidos da América.  
AGOE - 19/04/2012 - Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de 
votar os legalmente impedidos: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Aprovar o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais 
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011; (b) Aprovar a destinação do lucro líquido 
ajustado do exercício de 2011, no valor de R$ 39.511.728,21 (composto por lucro líquido no montante de R$ 
9.353.733,11, realização de reserva de reavaliação, de lucros a realizar e de ajustes de avaliação patrimonial 
no montante de R$ 30.157.995,10), conforme segue: (i) R$ 467.686,66 serão destinados à Reserva Legal; 
(ii) R$ 9.761.010,39 serão distribuídos aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio e de dividendo 



 

mínimo obrigatório, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, à razão de R$ 1,21 por ação 
ordinária e R$ 1,32 por ação preferencial, considerado o número atual de ações em que se divide o capital 
da companhia ou de R$ 0,06035 por ação ordinária e R$0,06638 por ação preferencial, sendo tal valor por 
ação calculado com base no número de ações da Companhia resultante do desdobramento, caso aprovada 
a proposta respectiva a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária realizada a seguir. O montante de 
R$ 4.250.000,00, foi pago antecipadamente como juros sobre o capital próprio, permanecendo portanto, para 
dividendos complementares aos acionistas, o valor de R$ 5.511.010,39, à razão de R$ R$ 0,67740 por ação 
ordinária e R$ 0,79800 por ação preferencial, considerado o número atual de ações em que se divide o 
capital da companhia ou de R$ 0,03387 por ação ordinária e R$ 0,03990 por ação preferencial, sendo tal 
valor por ação calculado com base no número de ações da Companhia resultante do desdobramento, caso 
aprovada a proposta respectiva a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária realizada a seguir. Os 
dividendos complementares serão colocados a disposição dos acionistas até 31 de maio do corrente ano, 
isentos do IRRF de acordo com o artigo 10° da Lei n° 9.249/1995; e iii) R$ 28.533.031,16 serão destinados à 
Reserva de Retenção de Lucros, com vistas a financiar as atividades operacionais e novos investimentos da 
Companhia, conforme Orçamento de Capital aprovado pelo Conselho de Administração em 07 de dezembro 
de 2011. 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Aprovar a realização de Oferta Pública Primária e 
Secundária de certificados de depósito representativos de ações de emissão da Companhia (“Units”), ficando 
autorizada a administração da Companhia a tomar as medidas necessárias em relação à distribuição pública 
primária (“Distribuição Primária”), como também em relação à distribuição pública secundária de ações sob a 
forma de Units (“Distribuição Secundária” e, em conjunto com a Distribuição Primária, a “Oferta”), nos termos 
abaixo descritos: (i) o montante máximo da Distribuição Primária: serão distribuídas ações ordinárias e 
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, sob a forma de 
Units, representando, cada Unit, uma ação ordinária e quatro ações preferenciais (“Units objeto da 
Distribuição Primária”), em valor a ser estabelecido pelo Conselho de Administração da Companhia, até o 
limite do capital autorizado, em mercado de balcão não organizado, a ser realizada no Brasil, e, ainda, com 
esforços de venda no exterior, com base nas isenções de registro previstas na Regulation S e Rule 144A, 
ambas do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América (“Securities Act”); (ii) venda de lote 
suplementar: a quantidade total de Units ofertada no contexto da Distribuição Pública poderá ser acrescida 
de um lote suplementar de até 15% das Units inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela 
administração da Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores à(s) instituição (ões) intermediária(s), nas 
mesmas condições e preço das Units inicialmente ofertadas na Distribuição Pública (“Opção de Lote 
Suplementar”), de acordo com o disposto no artigo 24 da Instrução CVM n.º 400; (iii) sem prejuízo do 
exercício da Opção de Lote Suplementar, a quantidade das Units objeto da Oferta, poderá, a critério da 
administração da Companhia, ser aumentada em até 20% do total das Units objeto da Oferta, conforme 
dispõe o artigo 14, parágrafo 2.º, Da Instrução CVM n.º 400; (iv) o preço das Units objeto da Oferta será 
determinado pelo Conselho de Administração após a efetivação dos pedidos de reserva e a apuração do 
resultado da coleta de intenções (“Procedimento de Bookbuilding”) a ser realizado pelas instituições 
intermediárias; e (v) os atuais acionistas da Companhia não terão direito de preferência para a subscrição 
das novas ações, nos termos do artigo 172, I, da Lei das S.A. No âmbito da aprovação da Oferta, os 
acionistas aprovaram, ainda, autorizar os administradores da Companhia desde já, a definir os demais 
termos e condições aplicáveis à Oferta e aprovar a prática dos atos necessários e/ou convenientes à sua 
realização, incluindo, mas não se limitando a: (a) autorizar a emissão de ações dentro do limite do capital 
autorizado; (b) aprovar a assinatura do contrato de distribuição e demais documentos relativos à Oferta, 
estabelecer valores, emitir e listar Units; (c) ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com 
vistas à realização da Oferta, inclusive no que se refere à contratação ou à ratificação das instituições 
financeiras intermediárias (os “Coordenadores”) e assessores legais; (d) representar a Companhia junto à 
CVM, ao Banco Central do Brasil e à BMF&BOVESPA, podendo praticar ou fazer com que sejam praticados 
quaisquer atos perante essas e outras entidades; e, ainda, (e) praticar quaisquer atos, negociar e firmar 
quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que sejam 
relacionados à Oferta e reputados necessários, apropriados ou convenientes para a sua realização, incluindo 
mas não limitado ao Prospecto Preliminar e a Preliminary Offering Circular e praticar todos e quaisquer atos 
necessários ou convenientes à consecução da Oferta. (b) Aprovar a adesão da Companhia ao Nível 2 das 
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo – BM&FBOVESPA 
(“Nível 2”), ficando os membros da Diretoria e do Conselho da Administração da Companhia autorizados a 
praticar todos os atos e firmar todos os documentos requeridos pelo Regulamento de Listagem do Nível 2 de 
Governança Corporativa da BM&FBOVESPA ou necessários à adesão da companhia ao Nível 2, incluindo, 
sem limitação, o Contrato de Participação no Nível 2 de Governança Corporativa, bem como os Termos de 
Anuência dos Administradores. A eficácia desta deliberação de adesão da Companhia ao Nível 2, bem como 



 

de todos os atos firmados em decorrência desta, inclusive o Contrato de Participação no Nível 2 de 
Governança Corporativa a ser firmado entre a Companhia e a BMF&BOVESPA, ficam condicionados à 
publicação, pela Companhia, do Anúncio de Início da Oferta. (c) Aprovar a alteração das vantagens 
atualmente atribuídas às ações preferenciais da Companhia, para as seguintes: (i) a prioridade no reembolso 
do capital, sem prêmio, pelo valor patrimonial, em caso de liquidação da Companhia; (ii) direito de serem 
incluídas em oferta pública de aquisição de ações em decorrência de alienação de controle da Companhia, 
ao mesmo preço e nas mesmas condições ofertadas às ações integrantes do bloco de controle da 
Companhia; e (iii) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ações 
ordinárias. Nos termos do disposto no artigo 136, §1º da Lei 6.404/76 conforme alterada, a eficácia desta 
deliberação depende de ratificação, em assembleia especial de acionistas titulares de ações preferenciais de 
emissão da Companhia, a ser realizada a seguir. Suspensão dos Trabalhos: Para o fim de ratificação em 
separado, em assembleia especial de preferencialistas já convocada, da deliberação acerca da alteração das 
vantagens das ações preferenciais, foi aprovada a suspensão dos trabalhos da Assembleia às 10:50 horas, 
solicitando-se aos acionistas presentes à assembleia geral extraordinária que aguardassem no local o seu 
reinício. Posteriormente, às 11:00 horas, foram reiniciados os trabalhos, tendo sido verificado pelo Presidente 
da Mesa que a maioria dos acionistas preferencialistas presentes à assembleia especial ratificou a 
aprovação da alteração das vantagens atualmente atribuídas às ações preferenciais da Companhia 
conforme proposta. O Sr. Presidente destacou que os acionistas titulares de ações preferenciais que 
dissentirem da deliberação de alteração das vantagens atualmente atribuídas às ações preferenciais da 
Companhia poderão retirar-se da companhia mediante reembolso do valor das ações preferenciais 
registradas em seu respectivo nome na data de 04 de abril de 2012 (excluindo as ações negociadas em tal 
data), sendo que os procedimentos, prazos e demais condições para o exercício desse direito serão 
divulgados pela Companhia oportunamente, observado que o valor do reembolso, de R$57,86 por ação foi 
calculado com base no valor patrimonial constante do balanço da Companhia levantado em 31.12.2011. 
Caso aprovado o desdobramento de ações objeto do item (d) da ordem do dia desta assembleia, o valor do 
reembolso por ação será de R$ 2,893. (d) Aprovar o desdobramento da totalidade das ações ordinárias e 
preferenciais de emissão da Companhia, de modo que cada ação ordinária seja desdobrada em 20 (vinte) 
ações ordinárias e cada ação preferencial seja desdobrada em 20 (vinte) ações preferenciais de emissão da 
Companhia, sem alteração na proporção entre ações ordinárias e preferenciais. Em consequência do 
desdobramento, o capital social da Companhia passará a ser representado por 162.090.000 ações, sendo 
149.279.740 ações ordinárias e 12.810.260 ações preferenciais, todas nominativas escriturais sem valor 
nominal. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento os acionistas inscritos nos 
registros da Companhia nesta data, na proporção das ações que detiverem. As ações emitidas em razão do 
desdobramento farão jus aos mesmos direitos das demais ações de emissão da Companhia ora em 
circulação, inclusive no que se refere à distribuição integral de dividendos e/ou juros sobre capital próprio 
declarados na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, nos termos do item (c) da Ordem do Dia da 
Assembleia Geral Ordinária. Muito embora tenha sido aprovada a alteração das vantagens das ações 
preferenciais da Companhia, dado que tal alteração passa a vigorar a partir desta data, as ações 
preferenciais advindas do desdobramento conferirão a seus titulares o direito ao recebimento do dividendo 
relativo ao exercício de 2011, em montante 10% superior ao atribuído às ações ordinárias, conforme a 
proposta relativa à aprovação das demonstrações financeiras e à destinação dos lucros de 2011 da 
Companhia. Portanto, o montante do dividendo complementar por ação, já considerado o desdobramento 
das ações é de R$ 0,03387 por ação ordinária e R$ 0,03990 por ação preferencial conforme deliberado na 
assembleia geral ordinária. (e) Em consequência das deliberações acerca da realização de Oferta Pública e 
do desdobramento de ações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o aumento do 
limite do capital autorizado da Companhia até o limite de 900.000.000 (novecentos milhões) de ações, todas 
sem valor nominal, passando a ser representado por 300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias e 
600.000.000 (seiscentos milhões) de ações preferenciais. (f) Aprovar a inserção, no Estatuto Social da 
Companhia, da possibilidade de serem emitidos e listados em bolsa de valores certificados de depósito de 
ações (“Units”) representativos de ações de emissão da Companhia, sendo cada Unit representativa de uma 
(01) ação ordinária e quatro (04) ações preferenciais de emissão da Companhia, autorizando o Conselho de 
Administração da Companhia a aprovar programas de emissão de Units, promover sua listagem e fixar as 
condições e prazos para a formação das Units. (g) Aprovar a outorga aos acionistas da Companhia, visando 
à formação das Units, do direito de conversão facultativa de ações ordinárias em ações preferenciais e de 
ações preferenciais em ações ordinárias da Companhia, na proporção seguinte: a cada lote de 5 ações 
ordinárias, 4 ações ordinárias poderão ser convertidas em 4 ações preferenciais; e a cada lote de 5 ações 
preferenciais, uma poderá ser convertida em uma ação ordinária. Foi determinado que o prazo e todos os 
demais termos e condições para a conversão serão estabelecidos pelo Conselho de Administração 



 

oportunamente. Foi esclarecido que, uma vez optada pela conversão, esta será definitiva e irreversível. (h) 
Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, de modo a adequá-lo às deliberações 
aprovadas e às alterações da Lei das S.A. decorrentes da Lei nº 12.431/2011, mediante a inserção de novos 
artigos, a alteração e a renumeração de artigos do Estatuto Social, ficando, por conseguinte, aprovada a 
consolidação do Estatuto Social na forma transcrita ao final da ata desta assembleia. O Sr. presidente 
lembrou a todos mais uma vez que conforme deliberado, as alterações ora aprovadas relativamente às 
disposições contidas nos artigos: 1º, §§1º e 2º; 5º, §4º; 8º, §§1º, 4º e 6º; 9º, §§1º e 2º; 12 (y) e (z); 16, §2º; 31 
a 38, 44 e 45 do Estatuto Social da Companhia, os quais se referem às cláusulas mínimas para o ingresso 
da Companhia no segmento de listagem Nível 2 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, somente 
terão eficácia após a publicação do Anúncio de Início da Oferta Pública Primária e Secundária de Ações 
ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, sob a forma de Units, aprovada na mesma data. (i) 
Fixar a remuneração global anual dos Administradores no montante de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de 
reais). Referido montante refere-se à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária 
da Companhia até a próxima determinação acerca de sua remuneração e compreende: (i) honorários fixos e 
benefícios; e (ii) remuneração variável de curto prazo vinculada a metas a serem atingidas.  
AGD - 17/05/2012 - Abertos os trabalhos, (1) Debenturistas representando 35% das Debêntures em 
circulação rejeitaram a alteração da Cláusula 4.11.1, “xiv”, da Escritura de Emissão de modo que não foi 
atingido o quórum necessário para esta deliberação. Desta forma a referida cláusula não sofrerá qualquer 
alteração; (2) Passado aos itens 2 e 3 da Ordem do Dia, a Emissora explicitou os motivos que a levaram a 
solicitar as alterações na Escritura de Emissão. Após debate entre os Debenturistas e a Emissora, decidiu-se 
por suspender a presente assembleia, com relação aos itens 2 e 3, para que seja possível conceder aos 
Debenturistas e a Emissora mais tempo para negociação destas propostas. A presente assembleia será 
reaberta no dia 05 de junho de 2012, às 16:00, no mesmo local.  

AGD - 05/06/2012 - Abertos os trabalhos (1) Debenturistas representando 35% das Debêntures em 
circulação rejeitaram a alteração da Cláusula 4.11.1, “xiv”, da Escritura de Emissão de modo que não foi 
atingido o quórum necessário para esta deliberação. Desta forma a referida cláusula não sofrerá qualquer 
alteração.  

AGD - 25/06/2012 - Abertos os trabalhos (1) Debenturistas representando 93% (noventa e três por cento) 
das Debêntures em circulação aprovaram a Companhia a declarar dividendos e/ou juros sobre capital próprio 
extraordinários aos seus acionistas utilizando-se até a totalidade dos recursos alocados em sua Reserva de 
Retenção de Lucros em 31 de dezembro de 2011, no valor total de até R$ 28.533.031,17 (vinte e oito 
milhões quinhentos e trinta e três mil trinta e um reais e dezessete centavos); (2) Debenturistas 
representando 93% (noventa e três por cento) das Debêntures em circulação aprovaram a repactuação dos 
covenants financeiros previstos na Cláusula 4.11.1 “xxviii” da Escritura de Emissão, especificamente as 
relações entre Dívida Líquida e EBITDA dos Últimos 12 Meses e entre EBITDA dos Últimos 12 Meses e a 
Despesa Financeira Líquida dos Últimos 12 Meses (conforme definidos na Escritura de Emissão), que 
passarão a viger da seguinte maneira (observado que demais condições dos covenants financeiros previstos 
na Escritura de Emissão deverão permanecer inalterados): “a relação entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos 
Últimos 12 Meses não poderá ser superior, a partir do trimestre fiscal findo em 30 de junho de 2012 
(inclusive) até a Data de Vencimento, a 3,00x (três vezes). Ressalvado, no entanto, que caso, em um dado 
trimestre fiscal (“Trimestre Referência“), o descumprimento do indicador de relação entre Dívida Líquida e o 
EBITDA dos Últimos 12 Meses, tenha ocorrido em um período onde a Variação Cambial tenha sido positiva e 
superior a 15% (quinze por cento), fica desde já estabelecido que, somente nesta hipótese, a Emissora fica 
dispensada do cumprimento deste índice financeiro para este trimestre. Haverá uma nova medição deste 
indicador, com base nos resultados relativos ao trimestre fiscal imediatamente subsequente (“Trimestre 
Subsequente“), onde a relação entre a Dívida Líquida e o EBITDA dos Últimos 12 Meses não poderá ser 
superior ao limite pré estabelecido relativo ao Trimestre Referência” e “a relação entre o EBITDA dos Últimos 
12 Meses e a Despesa Financeira Líquida dos Últimos 12 Meses não poderá ser inferior, a partir do trimestre 
fiscal findo em 30 de junho de 2012 (inclusive) até a Data de Vencimento, a 2,00x (duas vezes); (3) 
Debenturistas representando 93% (noventa e três por cento) das debêntures em circulação e Emissora 
concordaram que, em contrapartida às deliberações aprovadas acima, a Emissora irá pagar aos 
debenturistas na proporção de suas respectivas participações, em 10 de julho de 2012, prêmio de 2% sobre 
o saldo devedor atualizado (Valor Nominal + Juros) das Debêntures, relativo ao fechamento de 09 de julho 
de 2012. Neste ato os debenturistas Banco Rabobank International Brasil S.A., Banco Itau BBA S.A. e Banco 
Santander (Brasil) S.A. renunciam expressamente ao direito de receber o prêmio, eximindo o Agente 
Fiduciário do dever de cobrá-lo. Tendo em vista a renúncia de parte dos debenturistas ao direito do 
recebimento do prêmio, o mesmo terá que ser pago fora do âmbito da CETIP, através de TEDs a serem 



 

realizadas pela Emissora. Para tal os debenturistas deverão informar ao Agente Fiduciário e à Emissora seus 
dados bancários para recebimento até o dia 09 de julho de 2012. Caso algum debenturista não informe seus 
dados bancários, a Emissora desde já se obriga a deixar os recursos relativo ao prêmio à disposição do 
respectivo debenturista pelo prazo legal. Desde já fica estabelecido que os debenturistas que terão direito ao 
prêmio serão aqueles que tiverem propriedade das debêntures no fechamento do dia de hoje; e (4) por fim, 
Debenturistas representando 93% (noventa e três por cento) das Debêntures em circulação aprovaram a 
assinatura, pelo Agente Fiduciário, de todos e quaisquer documentos necessários para a efetivação do ora 
deliberado, incluindo, sem limitar, um aditamento à Escritura de Emissão a fim de refletir o quanto deliberado 
de acordo com os itens acima.  
FATO RELEVANTE - 20/12/2012 - 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, conforme aprovado pelo Conselho de Administração, foi alienada a participação societária detida 
pela Companhia na controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações Ltda, com sede 
na Rod. BR 280, nº 2866, bloco “B”, Bairro Vila Nova, Rio Negrinho, S/C, CEP 89295-000, inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.175.816/0001-20 e NIRE Nº 42204015981. As operações desta controlada representaram, 
durante os 9 primeiros meses de 2012, menos de 3% da receita líquida consolidada da Companhia e, a sua 
alienação, não impactará nos indicadores econômico-financeiros da Companhia.Informações adicionais 
sobre o descrito acima poderão ser obtidas junto à Companhia.  

AGD - 17/12/2012 - Abertos os trabalhos (1) Debenturistas representando 78% (setenta e oito por cento) das 
Debêntures em circulação aprovaram a alienação pela Companhia de participação societária na controlada 
Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações Ltda., sendo certo que tal evento não constituirá 
Evento de Vencimento Antecipado das Debêntures da Emissora, nos termos das cláusulas 4.11.1 “xii” e 
4.11.2.1 da Escritura de Emissão; e (2) autorizar o Agente Fiduciário a praticar todos os atos necessários, 
bem como a assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para dar cumprimento às 
deliberações ora tomadas, bem como registrar a presente ata caso a Emissora não o faça.  

 
ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: 

O Diretor de Relações com Investidores da emissora encaminhou declaração a este Agente Fiduciário 
atestando que durante o exercício de 2012: 
   

  Os recursos captados com a Emissão de Debêntures foram utilizados conforme disposto no item 3.4 da 
Escritura de Emissão;  

  Houve cumprimento das disposições constantes das Obrigações Adicionais da Emissora dispostas no item 
5.1 da Escritura de Emissão;  

  Todos os bens da Emissora foram mantidos adequadamente assegurados;  

  Não foram praticados atos em desacordo com o Estatuto Social da Emissora, e não ocorreu nenhuma 
alteração do mesmo;  

  Não ocorreu nenhuma das hipóteses de vencimento antecipado previstas no item 4.11 da Escritura de 
Emissão;  

  Permanecem válidas as declarações da Emissora dispostas na Escritura de Emissão;  

 Os direitos creditórios referentes aos recursos mantidos e/ou depositados na Conta Vinculada permanecem 
empenhados em favor do Agente Fiduciário, nos termos do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios, sendo certo que a referida Conta Vinculada permanece submetida ao controle do Agente 
Arrecadador;  

  O penhor agrícola dos Ativos Florestais, presentes e futuros, permanece válido e eficaz, nos termos do 
Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Penhor Agrícola e Outras Avenças;  

  Os imóveis descritos no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel Irani e Outras Avenças e 
no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel Trading e Outras Avenças permanecem 

 
As cópias das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário. 
 
A emissora realizou outras Assembleias de Acionistas, cujas atas estão disponíveis no site 
http://www.cvm.gov.br e em nossos arquivos. Entretanto, as matérias ali dispostas não se relacionam com a 
Emissão em referência, nem tampouco às alterações estatutárias.  



 

alienados fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos 
debenturistas da presente Emissão; e  

  Os títulos, bens e direitos descritos no Anexo I do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Bens e 
Ativos Financeiros em Garantia, decorrentes dos investimentos realizados com os recursos depositados na 
Conta Vinculada permanecem cedidos fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante 
da comunhão dos debenturistas da presente Emissão.  
 
 
GARANTIAS REAIS:  
(i) Alienação Fiduciária de Imóvel Irani: 
Conforme disposto no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel Irani e Outras Avenças, a 
Emissora alienou fiduciariamente o imóvel de matrícula nº 1.497 registrado junto ao Registro de Imóveis do 
município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, em favor deste Agente Fiduciário, na qualidade de 
representante da comunhão dos titulares das debêntures. Destacamos que a referida alienação fiduciária foi 
devidamente registrada na matrícula do imóvel. Além disso, nos termos do item 2.3 do contrato acima 
destacado, o documento foi levado à registro junto ao cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Catanduvas/SC. Outrossim, conforme disposto no item 2.5 do referido contrato a presente garantia garantirá 
as obrigações garantidas até o limite de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 
 
 
(ii) Alienação Fiduciária de Imóvel Trading: 
Conforme disposto no Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel Trading e Outras Avenças, a 
Irani Trading S.A. alienou fiduciariamente em favor deste Agente Fiduciário, na qualidade de representante 
da comunhão dos titulares das debêntures o imóvel de matrícula nº 2.800 registrado junto ao Registro de 
Imóveis do município de Catanduvas/SC. Destacamos que a referida alienação fiduciária foi devidamente 
registrada na matrícula do imóvel. Além disso, nos termos do item 2.4 do contrato acima destacado, o 
documento foi levado à registro junto ao cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Catanduvas/SC. 
Outrossim, conforme disposto no item 2.6 do referido contrato a presente garantia garantirá as obrigações 
garantidas até o limite de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 
 
Informações Adicionais sobre os imóveis: 
Este Agente Fiduciário declara que recebeu cópia dos seguintes documentos:  
 
- Cópia do Requerimento endereçado ao INCRA para Certificação dos Serviços de Georreferenciamento dos 
imóveis objetos das matrículas nº 1.497 e 2.800, ambas do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da 
Comarca de Catanduvas, SC, nos termos da cláusula 4.2 do Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Irani 
e Trading. Todavia, informamos que até o fechamento do presente relatório a certificação acima descrita 
encontrava-se em andamento junto aquela instituição; e 
 
- Cópia da Apólice de Seguros de Riscos Nomeados Operacional sob o nº 03.96.0001340 emitida pela ACE 
Seguradora S.A. em favor da Celulose Irani S.A., em cobertura dos imóveis objeto de garantia da presente 
emissão, com validade até 11/11/2013, cujo limite máximo da garantia da apólice equivale a R$ 
225.000.000,00; 
 
 
(iii) Penhor Agrícola: 
Conforme disposto no Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Penhor Agrícola e Outras 
Avenças, a Emissora constituiu em favor deste Agente Fiduciário, na qualidade de representante da 
comunhão dos titulares das debêntures, penhor agrícola dos ativos florestais, presentes e futuros. O prazo 
de vigência do referido contrato é de 3 anos, e será automaticamente prorrogado uma só vez pelo prazo de 3 
anos, independente de qualquer procedimento adicional. Destacamos que os ativos florestais devem ser 
avaliados anualmente por empresa independente e de notória especialização na avaliação de ativos desta 
natureza, previamente aprovada pelos debenturistas. Em cada avaliação, o valor de liquidação forçada dos 
Ativos Florestais deverá corresponder a, no mínimo, R$ 47.116.559,00, caso contrário a Emissora deverá 
reforçar a garantia no prazo estabelecido no contrato. 
 
Informamos que recebemos cópias dos laudos de avaliações anuais dos Ativos Florestais, elaborados pela 



 

Poyry Silviconsult Engenharia Ltda em 02/02/2012 e 21/01/2013 os quais foram avaliados em R$ 
71.501.529,00 e R$ 73.907.936,00 respectivamente. 
 
Destacamos ainda que recebemos, durante o exercício de 2012, cópia das inspeções trimestrais sobre o 
estado dos ativos florestais, nos termos do item 14.3 do contrato acima destacado. 
 
Outrossim, o aludido contrato foi devidamente registrado nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, 
nos termos do item 10.1 do contrato. 
 
 
(iv) Cessão Fiduciária de Ativos: 
Conforme disposto no Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Bens e Ativos Financeiros em 
Garantia, a Emissora constituiu em favor deste Agente Fiduciário, na qualidade de representante da 
comunhão dos titulares das debêntures, cessão fiduciária de certos títulos, bens e direitos de propriedade da 
Emissora, decorrentes de investimentos feito em conta vinculada, em conformidade com os termos e 
condições previstos no referido contrato. 
 
De acordo com o item 2.6 do contrato acima destacado o Agente Arrecadador ficou autorizado a resgatar 
tantos investimentos permitidos quantos forem necessários para a transferência à Emissora, dos valores que 
excedessem a Relação Mínima de Garantia correspondente a 25% do saldo devedor do principal das 
Debêntures. Nesse sentido, destacamos que recebemos semestral das informações do Agente Arrecadador 
informando o novo valor em garantia nas datas bases de 26/09/2012 e 27/03/2013, sendo possível verificar a 
manutenção da Relação Mínima de Garantia que correspondia a R$ 15.625.000,00 e R$ 12.500.000,00, 
respectivamente.  
 
Outrossim, o aludido contrato foi devidamente nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, nos 
termos do item 4.1 do contrato. 
 
 
(v) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: 
Conforme disposto no Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária e Promessa de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, Penhor de Direitos e Outras Avenças, a Emissora constituiu em favor deste 
Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures, cessão 
fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora e da Trading, incluindo o direito ao recebimento 
de quaisquer valores que seriam a elas devidos na hipótese de ser apurado, quando da execução de cada 
um dos imóveis objetos de garantia de que tratam os itens “i” e “ii” acima, valor superior à parcela da dívida 
garantido por tais imóveis, em conformidade com os termos e condições do contrato. 
O aludido contrato foi devidamente registrado no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Porto 
Alegre/RS, nos termos do item 18.1 do contrato. 
 
De acordo com os itens 6.3 e 6.4 do contrato acima destacado o Agente Arrecadador e a Emissora deverão 
firmar, a cada período de 60 dias, novos Termos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os quais 
deverão apresentar uma Relação Mínima de Garantia correspondente a 25% do saldo devedor do principal 
das Debêntures. Nesse sentido, destacamos que recebemos vias originais e registradas junto ao Cartório de 
Títulos e Documentos dos Termos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, sendo possível verificar a 
manutenção da Relação Mínima de Garantia. De acordo com o Termo de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios datado de 28/12/2012, os direitos creditórios cedidos perfaziam o valor de R$ 16.206.737,81 
naquela data, sendo possível observar a manutenção da Relação Mínima de Garantia.  
 
 
GARANTIA FIDEJUSSÓRIA: 
Conforme disposto na Escritura de Emissão de Debêntures, a Irani Participações S.A. e Irani Trading S.A. 
constituíram em favor deste Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos titulares das 
debêntures, a garantia fidejussória nos termos do item 4.14 da escritura. Nesse sentido, destacamos que a 
(a) Escritura de Emissão de Debêntures foi devidamente registrada nos Cartórios de Registro de Títulos e 
Documentos e JUCERGS; (b) a AGE e RCA da Irani Trading S.A. realizadas em 11 de março de 2010, que 
aprovam pela constituição das garantias reais e fidejussórias foram registradas na JUCERGS; e (c) a RCA 
da Irani Participações S.A. realizadas em 01 de junho de 2009, que aprova pela constituição das garantias 



 

reais e fidejussórias foram registradas na JUCERGS. 
 
Destacamos ainda que recebemos os documentos comprobatórios da situação patrimonial das Fiadoras com 
data base de 31/12/2012 conforme quadro abaixo:  
 

Garantidora 31/12/2012 

 
PL Irani Participações S.A.  
 

R$ 261.804.000,00(*)  

 
PL Irani Trading S.A.  
 

R$ 107.559.065,00(*) 

 
(*) A garantia fidejussória pode ser afetada pela existência de dívidas das garantidoras, de natureza fiscais, 
trabalhistas e com algum tipo de preferência. A análise da garantia fidejussória não contempla a análise de 
todos os passivos das fiadoras. 

 
 

 
ÍNDICES FINANCEIROS: 
Durante o exercício de 2012, a Emissora manteve-se enquadrada nos limites e índices financeiros disposto 
na Escritura de Emissão, de acordo com os seguintes índices verificados por este Agente Fiduciário: 
 
 

ÍNDICES 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012 

(a) Dívida Líquida / 
EBITDA 

2,55 2,68 2,92 1,80 

(b)EBITDA / Despesas 
Financeiras Líquidas 

2,30 2,32 2,36 3,82 

(c)EBITDA / Receita 
Líquida 

22,87% 23,11% 21,69% 35,59% 

 Valores calculados pela Oliveira Trust. 
  

(a) A relação Dívida Líquida / EBITDA: Limite máximo 3,00x; 
(b) A relação entre EBITDA / Despesas Financeiras Líquidas: Limite mínimo 2,00x; e 
(c) A relação EBITDA / Receita Líquida não poderá ser inferior a 17% em todo o período da operação. 

  
 
 
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: 
A Emissora nos enviou a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, a fim de obtermos as informações constantes da mesma. Sendo 
assim, verificamos que (i) Constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN); e (ii) Constam inscrições em Dívida Ativa da União na 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN). 
 
 
Além disso, a Emissora nos enviou a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, onde foi certificado que constam pendências em nome da 
Emissora relativas a contribuições previdenciárias e a contribuições devidas, por lei, a terceiros e às 
inscrições em Dívida Ativa da União (DAU), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 
5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN). 
 
 



 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO 
POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: 
   

Alínea “a” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Eventual omissão ou inverdade, de que 
tenha conhecimento, contida nas informações 
divulgadas pela companhia ou, ainda, o 
inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação 
de informações pela companhia” 

Não temos ciência de qualquer omissão ou 
inverdade nas informações divulgadas pela 
Companhia ou eventual inadimplemento ou atraso na 
prestação de informações da Companhia. 

Alínea “b” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Alterações estatutárias ocorridas no 
período” 

Ocorreram alterações no Estatuto Social da 
Emissora durante o exercício social de 2012, 
conforme descrito acima no quadro Eventos Legais e 
Societários.  

Alínea “c” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Comentários sobre as demonstrações 
financeiras da companhia, enfocando os indicadores 
econômicos, financeiros e de estrutura de capital da 
empresa” 

Informações dispostas nos Comentários sobre as 
Demonstrações Contábeis. 

Alínea “d” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Posição da distribuição ou colocação das 
debêntures no mercado” 

Informações dispostas acima, no quadro de 
debêntures em circulação. 

Alínea “e” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Resgate, amortização, conversão, 
repactuação e pagamento de juros das debêntures 
realizados no período, bem como aquisições e 
vendas de debêntures efetuadas pela companhia 
emissora” 

Não temos ciência de resgate ocorrido. Os 
pagamentos de juros e amortização estão descritos 
em quadro específico no presente relatório. 

Alínea “f” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Constituição e aplicações do fundo de 
amortização de debêntures, quando for o caso” 

Não foi constituído Fundo de amortização de 
debêntures. 

Alínea “g” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Acompanhamento da destinação dos 
recursos captados através da emissão de 
debêntures, de acordo com os dados obtidos junto 
aos administradores da companhia Emissora” 

Informação contida acima, no item destinação dos 
recursos. 

Alínea “h” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua 
administração: 

Não foram entregues bens e valores à administração 
do Agente Fiduciário. 

Alínea “i” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Cumprimento de outras obrigações 
assumidas pela companhia na escritura de emissão” 

Informações dispostas no presente relatório. 

Alínea “j” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Declaração acerca da suficiência e 
exequibilidade das garantias das debêntures” 

A garantia foi devidamente constituída à época da 
emissão e permanece suficiente e exequível. 

Alínea “l” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 – “Declaração sobre sua aptidão para 
continuar exercendo a função de agente fiduciário" 

Declaração disposta abaixo. 

Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 
28/83 - "Declaração acerca da existência de outras 
emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas 
por sociedade coligada, controlada, controladora ou 
integrante do mesmo grupo da emissora em que 
tenha atuado como agente fiduciário no período" 

Não atuamos como Agente Fiduciário em qualquer 
outra emissão de debêntures da Emissora ou de 
sociedade coligada, controlada, controladora ou 
integrante do mesmo grupo da Emissora. 

 



 

COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 
CELULOSE IRANI S.A. 
 
 
 
A EMPRESA 
  
SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional 
 
NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
A Liquidez Geral aumentou de 0,69 em 2011 para 0,7 em 2012.  A Liquidez Corrente aumentou de 1,08 em 
2011 para 1,14 em 2012.  A Liquidez Seca aumentou de 0,90 em 2011 para 0,96 em 2012.  O Giro do Ativo 
permaneceu 0,40 em 2012. 

ESTRUTURA DE CAPITAIS 

 
A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 0,79 em 
2011 para 0,9 em 2012.  O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 1,55 em 
2011 para 1,66 em 2012.  O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 1,46 em 2011 
para 1,5 em 2012.  A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 6% de 2011 
para 2012 e um aumento de 2,9% de 2011 para 2012 no Passivo Circulante.  

RESULTADOS 

O Resultado em 2012 foi positivo em R$ 26.383 Mil enquanto que o de 2011 foi positivo em R$ 9.359 Mil.  A 
Receita Líquida em 2012 foi superior em 2,51% à de 2011.  A Margem Bruta foi de 34,74% em 2012 contra 
29,23% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 5,46% contra 1,98% em 2011.  As Despesas 
Operacionais aumentaram 16,31% de 2011 para 2012. O Resultado Líquido foi 181,9% superior a 2011.  O 
Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 5,81%(Lucro) em 2012 contra 
2,02%(Lucro) em 2011. 

 
Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer 
dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. 

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

 A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente 
Fiduciário desta emissão de debêntures da CELULOSE IRANI SA. 

 



 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 
CONSOLIDADO 

(Reais Mil) 

ATIVO 

  31/12/2012 31/12/2011 

1 Ativo Total 1.208.090 1.181.754 
1.01 Ativo Circulante 249.672 231.684 
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 96.922 74.722 
1.01.02 Aplicações Financeiras 931 5.143 
1.01.03 Contas a Receber 109.626 104.776 
1.01.04 Estoques 38.110 38.356 
1.01.06 Tributos a Recuperar 4.083 8.687 
1.02 Ativo Não Circulante 958.418 950.070 
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 277.461 265.659 
1.02.02 Investimentos 0 4.997 
1.02.03 Imobilizado 679.734 678.311 
1.02.04 Intangível 1.223 1.103 

PASSIVO 

  31/12/2012 31/12/2011 

2 Passivo Total 1.208.090 1.181.754 
2.01 Passivo Circulante 219.882 213.693 
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 23.657 19.021 
2.01.02 Fornecedores 43.747 37.713 
2.01.03 Obrigações Fiscais 12.810 12.582 
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 118.251 128.278 
2.01.05 Outras Obrigações 21.417 16.099 
2.02 Passivo Não Circulante 534.203 503.811 
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 289.979 240.463 
2.02.02 Outras Obrigações 22.384 22.120 
2.02.03 Tributos Diferidos 183.803 199.511 
2.02.04 Provisões 38.037 41.717 
2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 454.005 464.250 
2.03.01 Capital Social Realizado 103.976 63.381 
2.03.02 Reservas de Capital 377 0 
2.03.04 Reservas de Lucros 106.405 142.302 
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 243.241 258.547 
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controla 6 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Demonstração do Resultado do Exercício 
CONSOLIDADO 

(Reais Mil) 

  31/12/2012 31/12/2011 

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 483.449 471.614 
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -315.484 -333.783 
3.02.01 Variação do valor justo dos ativos bioló 36.767 14.327 
3.02.02 Custo dos produtos vendidos -352.251 -348.110 
3.03 Resultado Bruto 167.965 137.831 
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -92.719 -79.715 
3.04.01 Despesas com Vendas -42.897 -40.598 
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -43.584 -43.523 
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ 0 0 
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 2.952 6.854 
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -9.190 -2.448 
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro  75.246 58.116 
3.06 Resultado Financeiro -50.351 -52.433 
3.06.01 Receitas Financeiras 19.538 30.563 
3.06.02 Despesas Financeiras -69.889 -82.996 
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc 24.895 5.683 
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social s -3.049 3.823 
3.08.01 Corrente -997 -2.062 
3.08.02 Diferido -2.052 5.885 
3.09 Resultado Líquido das Operações Continua 21.846 9.506 
3.10 Resultado Líquido de Operações Descontin 4.537 -147 
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des 0 0 
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O 0 0 
3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 26.383 9.359 
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controlado 26.381 9.354 
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 2 5 
3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0 
3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0 
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0 

 Indicadores Financeiros 
  

  31/12/2012 31/12/2011 

Alavancagem  
Recursos de Terceiros / P.L.  1,66 1,55 
Empréstimos / P.L.  0,9 0,79 
Índice de Atividade  
Giro do Ativo 0,4 0,4 
Imobilizações 
Grau de Imobilização 1,5 1,46 
Liquidez  
Liquidez Geral 0,7 0,69 
Liquidez Corrente 1,14 1,08 
Liquidez Seca 0,96 0,90 
Rentabilidade  
Margem Bruta 34,74% 29,23% 
Margem Líquida 5,46% 1,98% 
Retorno sobre Capitais Próprios 5,81% 2,02% 

N/A - Não Aplicado 
Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2012. 



 

 


