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CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO   
DATA DE EMISSÃO:  25/03/2010  
DATA DE VENCIMENTO:  25/03/2015  
AGENTE FIDUCIÁRIO:  Oliveira Trust DTVM S.A.  
COORDENADOR:  Banca de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.  
BANCO MANDATÁRIO:  Itaú Unibanco S.A.  
BANCO ESCRITURADOR:  Itaú 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 31/12/2011:  R$ 1.040.036,56  
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. 
  
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 2011: 
AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL  

Data de  
Pagamento  Valor Unitário (R$)  

26/09/2011 125.000,00 

JUROS 
Data de  

Pagamento  Valor Unitário (R$)  

25/03/2011   77.672,27  

26/09/2011    85.269,80  
 

  
 



EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS:  
AGD - 06/04/2011 - (1) Debenturistas representando 99,00% (noventa e nove por cento) das Debêntures em 
circulação aprovaram a contratação pela Companhia da empresa Poyry Silviconsult Engenharia Ltda para 
avaliação, referente ao presente ano, dos ativos florestais que constituem, dentre outros, a garantia real das 
Debêntures, nos termos da Cláusula 3.3 do Contrato de Penhor Agrícola, fixando a data de 13 de maio de 
2011 como prazo para conclusão de referida avaliação; (2) Debenturistas representando 99,00% (noventa e 
nove por cento) das Debêntures em circulação aprovaram, previamente, a contratação pela Companhia de 
qualquer uma dentre as seguintes empresas, e/ou suas controladas ou sucessoras: (i) Poyry Silviconsult 
Engenharia Ltda; (ii) STCP Engenharia de Projetos Ltda; e (iii) Consufor Consultoria e Avaliações Ltda, para 
avaliação, referente aos próximos anos, dos ativos florestais que constituem, dentre outros, a garantia real 
das Debêntures, nos termos da Cláusula 3.3 do Contrato de Penhor Agrícola, ficando portanto dispensada a 
Emissora de obter a aprovação dos debenturistas para este fim. Não obstante a aprovação ora mencionada, 
debenturistas, representando 50% das debêntures em circulação, reunidos em eventual nova assembleia, 
poderão vetar qualquer das empresas elencadas acima para realizar as novas avaliações; e (3) 
Debenturistas representando 99,00% (noventa e nove por cento) das Debêntures em circulação aprovaram a 
repactuação da obrigação financeira da Companhia prevista no item (xxviii) da Cláusula 4.11.1 da Escritura, 
especificamente no tocante à relação entre o EBITDA dos Últimos 12 Meses e a Despesa Financeira Líquida 
dos Últimos 12 Meses (conforme definidos na Escritura), sendo certo que tal obrigação financeira na 
Escritura deverá passar a ser considerada da seguinte maneira: “a relação entre o EBITDA dos Últimos 12 
Meses e a Despesa Financeira Líquida dos Últimos 12 Meses não poderá ser inferior a: (i) para os trimestres 
fiscais findos em 31 de março de 2010, 30 de junho de 2010, 30 de setembro de 2010, 31 de dezembro de 
2010, 31 de março de 2011, 30 de junho de 2011, 30 de setembro de 2011, 31 de dezembro de 2011 e 31 de 
março de 2012, 2,00x (duas vezes); (ii) para os trimestres fiscais findos em 30 de junho de 2012, 30 de 
setembro de 2012 e 31 de dezembro de 2012, 2,25x (duas vírgula vinte e cinco vezes); e (iii) a partir do 
trimestre fiscal findo em 31 de março de 2013 (inclusive) até o integral cumprimento de todas as obrigações 
decorrentes dos Documentos da Emissão, 2,50x (duas virgula cinquenta vezes)”. Debenturistas 
representando 99,00% (noventa e nove por cento) das Debêntures em circulação aprovaram, ainda, a 
assinatura, pelo Agente Fiduciário, de aditamento à Escritura a fim de refletir o quanto deliberado no item (3) 
acima.  
AGO/E - 29/04/2011 - Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (5.1) - EM REGIME ORDINÁRIO: (5.1.1) 
- Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2010; (5.1.2) – Aprovar que o lucro líquido ajustado do exercício de 2010, 
no valor de R$ 40.969.135,23 (composto por lucro líquido no montante de R$ 34.360.364,00, realização de 
reserva de reavaliação, de lucros a realizar e de ajuste de avaliação patrimonial no montante de R$ 
6.608.771,23), seja destinando como segue: (a). R$ 2.048.456,76 à Reserva Legal; (b). R$ 9.730.169,62 a 
dividendos, desse exercício, à razão de R$ 1,1992267 para as ações ordinárias e R$ 1,3190997 para as 
ações preferenciais, isento do IRRF de acordo com o art.10º da Lei 9.249/95, e serão colocados à 
disposição, até 31 de maio do corrente ano; (c). R$ 29.190.508,85 à Reserva de Retenção de Lucros, 
destina-se a financiar as atividades operacionais e novos investimentos, conforme Orçamento de Capital 
aprovado pelo Conselho de Administração; (5.1.3) - Reeleger os membros do Conselho de Administração, 
com mandato de 2 (dois) anos, até a Assembléia Geral que aprovar as contas do exercício de 2012 (5.1.4) - 
Fixar a remuneração anual global dos Administradores, em até R$ 5.500.000,00, a ser distribuída pelo 
Conselho de Administração. (5.2) - EM REGIME EXTRAORDINÁRIO: (5.2.1) Ratificar o resultado líquido do 
exercício de 2009, no montante de R$ 21.951.107,06 e a distribuição de dividendos do exercício, no 
montante de R$ 3.870.058,57, com os ajustes da adoção do IFRS. Os dividendos distribuídos acima do 
mínimo legal não representam montante significativo que possa afetar de alguma maneira a situação 
financeira da Companhia. (5.2.2) Aprovar a alteração da redação do art. 3° do Estatuto Social, adequan do o 
objeto social, às operações da Companhia e incluir no art. 24, a previsão de participação dos empregados no 
lucro da Companhia, conforme redações a seguir: Art.3º: A Sociedade tem por objeto: a) a indústria e o 
comércio de celulose, papel, embalagem de papel em geral e seus derivados, bem como, a industrialização 
e comercialização da madeira; b) a administração de projetos de florestamento, reflorestamento e de 
serviços de silvicultura prestados por terceiros, necessários ao processo de industrialização de celulose, 
papel, embalagem de papel em geral e seus derivados, bem como à industrialização e comercialização da 
madeira; c) a fabricação e comercialização de móveis, painéis e artefatos em geral com predominância de 
madeira; d) a importação e exportação de produtos agrícolas ou industriais, especialmente madeira, celulose 
e papel, relacionados com o objeto social; e) a indústria, comércio, importação e exportação de produtos 
resinosos e seus derivados e f) a fabricação e comercialização de carbonato de cálcio. Parágrafo Único - A 



Sociedade poderá, por deliberação do Conselho de Administração, participar de outras Empresas como 
acionista ou quotista, tenham elas ou não objetos congêneres ao da sociedade. Artigo 24 - Feitas as 
deduções referidas no Artigo 23 supra, poderá ser destacada, a critério do Conselho de Administração, 
participação de empregados no lucro e participação aos administradores da Companhia, esta última em 
montante não superior a 10% (dez por cento) dos lucros, ou à sua remuneração anual, se este limite for 
menor. (5.2.3) Aprovar a consolidação do estatuto social, em decorrência das alterações anteriores  
Fato Relevant e - 03/06/2011 - 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.  

 
ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:  
O Diretor de Relações com Investidores da emissora encaminhou declaração a este Agente Fiduciário 
atestando que durante o exercício de 2011: 
  
•  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 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 Ponte Serrada, 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 17.96.0001312.12 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 11/11/2012, 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 ainda que, com base na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 06/04/2011, 
debenturistas representando 99,00% (noventa e nove por cento) das Debêntures em circulação aprovaram a 
contratação pela Companhia da empresa Poyry Silviconsult Engenharia Ltda para avaliação, referente ao 



presente ano, dos ativos florestais que constituem, dentre outros, a garantia real das Debêntures, nos termos 
da Cláusula 3.3 do Contrato de Penhor Agrícola, fixando a data de 13 de maio de 2011 como prazo para 
conclusão de referida avaliação; (2) Debenturistas representando 99,00% (noventa e nove por cento) das 
Debêntures em circulação aprovaram, previamente, a contratação pela Companhia de qualquer uma dentre 
as seguintes empresas, e/ou suas controladas ou sucessoras: (i) Poyry Silviconsult Engenharia Ltda; (ii) 
STCP Engenharia de Projetos Ltda; e (iii) Consufor Consultoria e Avaliações Ltda, para avaliação, referente 
aos próximos anos, dos ativos florestais que constituem, dentre outros, a garantia real das Debêntures, nos 
termos da Cláusula 3.3 do Contrato de Penhor Agrícola, ficando portanto dispensada a Emissora de obter a 
aprovação dos debenturistas para este fim. Não obstante a aprovação ora mencionada, debenturistas, 
representando 50% das debêntures em circulação, reunidos em eventual nova assembleia, poderão vetar 
qualquer das empresas elencadas acima para realizar as novas avaliações. 
Nesse sentido, destacamos que recebemos cópias dos laudos de avaliação anual dos ativos florestais, 
elaborados pela Poyry Silviconsult Engenharia Ltda em 04/05/2011 e 02/02/2012 os quais foram avaliados 
em R$ 70.335.081,00 e R$ 71.501.529,00 respectivamente. 
Destacamos ainda que recebemos, durando o exercício de 2011, cópias 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 informações do Agente Arrecadador informando o 
novo valor em garantia que correspondente a R$ 25.073.943,15 na data base de 29/12/2011, sendo possível 
verificar que a Relação Mínima de Garantia que correspondia a R$ 21.875.000,00 foi mantida.  
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 a emissão de Termo 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 que 
a Relação Mínima de Garantia foi mantida. De acordo com o último Termo de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios datado de 05/04/2012, os direitos creditórios cedidos perfaziam o valor de R$ 20.292.463,53 
naquela data, sendo possível observar que a Relação Mínima de Garantia havia sido mantida. Porém, até o 
fechamento do presente relatório o Termo de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios acima descrito 
encontrava-se em fase de registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos. 
 
 



GARANTIA FIDEJUSSÓRI A: 
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 31/12/2011. Nesse sentido, verifica-se que a garantia permanece suficiente dentro dos limites 
da garantia fidejussória, conforme quadro abaixo:  
 

Garantidora 31/12/2011 
 
PL Irani Participações S.A.  
 

R$ 243.693.000,00(*)  

 
PL Irani Trading S.A.  
 

R$ 90.535.715,00(*) 

 
(*) 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 2010, 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 31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011 

(a) Dívida Líquida / 
EBITDA 

2,75 2,68 2,84 2,58 

(b)EBITDA / Despesas 
Financeiras Líquidas 

2,63 2,41 2,30 2,43 

(c)EBITDA / Receita 
Líquida 

21,50% 21,42% 21,50% 22,96% 

 Valores calculados pela Oliveira Trust. 
  

(a) A relação Dívida Líquida / EBITDA: para os trimestres fiscais findos em 31 de dezembro de 2010, 31 
de março de 2011 e 30 de junho de 2011, não poderá ser superior  a 3,25x; e para os trimestres 
fiscais findos em 30 de setembro de 2011, 31 de dezembro de 2011, 31 de março de 2012, não 
poderá ser superior a 3,00x; 

(b) A relação entre EBITDA / Despesas Financeiras Líquidas: para os trimestres fiscais findos em 31 de 
março de 2010, 30 de junho de 2010, 30 de setembro de 2010, 31 de dezembro de 2010, 31 de 
março de 2011, 30 de junho de 2011, 30 de setembro de 2011, 31 de dezembro de 2011 e 31 de 
março de 2012, não poderá ser inferior a 2,00x (duas vezes); e 

(c) A relação EBITDA / Receita Líquida não poderá ser inferior a 17% em todo o período da operação. 
  

 
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: 
Adicionalmente aos procedimentos legais e da Escritura de Emissão de Debêntures, este Agente Fiduciário, 
em consulta ao site da receita Federal, a fim de obter as informações constantes da Certidão Conjunta 
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 



verificou que, com relação a Emissora (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 nos sistemas da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, 
nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.  
 
 
INFORMAÇÕES OBRIGATÓ RIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BE M COMO 
POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO AR TIGO 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” 

Não ocorreram alterações no Estatuto Social da 
Emissora durante o exercício social de 2011, 
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. Houve 
pagamento de juros ou amortização durante o 
exercício de 2011, conforme especificado acima. Não 
repactuam e são simples, portanto, não conversíveis 
em ações. Ressaltamos que a totalidade das 
debêntures emitidas permanece em circulação. 

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” 

As garantias foram devidamente constituídas à 
época da emissão e permanecem suficientes e 
exequíveis.  
 
 



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 AS 
 
  
 
A EMPRESA 
  
SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional 
NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado 

 

SITUAÇÃO FINANCEIRA 

A Liquidez Geral aumentou de 0,68 em 2010 para 0,69 em 2011.  A Liquidez Corrente aumentou de 0,87 
em 2010 para 1,08 em 2011.  A Liquidez Seca aumentou de 0,68 em 2010 para 0,90 em 2011.  O Giro do 
Ativo apresentou um aumento de 0,39 em 2010 para 0,41 em 2011. 

ESTRUTURA DE CAPITAIS 

A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 0,71 em 
2010 para 0,79 em 2011.  O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 1,45 em 
2010 para 1,55 em 2011.  O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido permaneceu em 1,46 
em 2011.  A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 7,7% de 2010 para 2011 
e um aumento de 1,9% de 2010 para 2011 no Passivo Circulante.  

RESULTADOS 

O Resultado em 2011 foi positivo em R$ 9.359 Mil enquanto que o de 2010 foi positivo em R$ 34.361 Mil.  A 
Receita Líquida em 2011 foi superior em 8,77% à de 2010.  A Margem Bruta foi de 29,58% em 2011 contra 
39,16% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 1,94% contra 7,76% em 2010.  As Despesas 
Operacionais reduziram 6,09% de 2010 para 2011. O Resultado Líquido foi 72,76% inferior a 2010.  O 
Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 2,02%(Lucro) em 2011 contra 
7,36%(Lucro) em 2010. 

  
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 

  31/12/2011 31/12/2010 
1 Ativo Total 1.181.754 1.144.760 
1.01 Ativo Circulante 231.684 182.313 
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 74.722 40.362 
1.01.02 Aplicações Financeiras 5.143 6.419 
1.01.03 Contas a Receber 104.581 87.345 
1.01.04 Estoques 38.356 39.007 
1.01.06 Tributos a Recuperar 8.687 8.650 
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 195 530 
1.02 Ativo Não Circulante 950.070 962.447 
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 265.659 278.124 
1.02.02 Investimentos 4.997 0 
1.02.03 Imobilizado 679.414 684.323 

PASSIVO 
  31/12/2011 31/12/2010 
2 Passivo Total 1.181.754 1.144.760 
2.01 Passivo Circulante 213.693 209.696 
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 19.021 9.889 
2.01.02 Fornecedores 37.713 39.632 
2.01.03 Obrigações Fiscais 12.582 11.545 
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 128.278 127.700 
2.01.05 Outras Obrigações 16.099 20.930 
2.02 Passivo Não Circulante 503.811 467.934 
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 240.463 203.504 
2.02.02 Outras Obrigações 22.120 21.475 
2.02.03 Tributos Diferidos 199.511 203.027 
2.02.04 Provisões 41.717 39.928 
2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 464.250 467.130 
2.03.01 Capital Social Realizado 63.381 63.381 
2.03.02 Reservas de Capital -2.038 -309 
2.03.03 Reservas de Reavaliação 9.688 10.044 
2.03.04 Reservas de Lucros 144.340 120.369 
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 248.859 273.631 
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controla 20 14 

  



Demonstração do Resultado do Exercício  
CONSOLIDADO 

(Reais Mil)  
  31/12/2011 31/12/2010 
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 481.513 442.686 
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -339.066 -269.352 
3.02.01 Variação do valor justo dos ativos bioló 14.327 50.738 
3.02.02 Custo dos produtos vendidos -353.393 -320.090 
3.03 Resultado Bruto 142.447 173.334 
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -84.342 -89.813 
3.04.01 Despesas com Vendas -42.353 -37.661 
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -46.423 -52.276 
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ 0 0 
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 6.900 4.226 
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -2.466 -4.102 
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro  58.105 83.521 
3.06 Resultado Financeiro -52.515 -41.619 
3.06.01 Receitas Financeiras 0 0 
3.06.02 Despesas Financeiras 0 0 
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc 5.590 41.902 
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social s 3.769 -3.613 
3.08.01 Corrente -2.127 -3.831 
3.08.02 Diferido 5.896 218 
3.09 Resultado Líquido das Operações Continua 9.359 38.289 
3.10 Resultado Líquido de Operações Descontin 0 -3.928 
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des 0 -3.928 
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O 0 0 
3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 9.359 34.361 
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controlado 9.354 34.360 
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 5 1 
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  
  

  31/12/2011 31/12/2010 
Alavancagem   
Recursos de Terceiros / P.L.  1,55 1,45 
Empréstimos / P.L.  0,79 0,71 
Índice de Atividade   
Giro do Ativo 0,41 0,39 
Imobilizações  
Grau de Imobilização 1,46 1,46 
Liquidez   
Liquidez Geral 0,69 0,68 
Liquidez Corrente 1,08 0,87 
Liquidez Seca 0,90 0,68 
Rentabilidade   
Margem Bruta 29,58% 39,16% 
Margem Líquida 1,94% 7,76% 
Retorno sobre Capitais Próprios 2,02% 7,36% 

N/A - Não Aplicado 
Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2011. 


