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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
DA 1ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM
AÇÕES, COM GARANTIA REAL, DA CELULOSE IRANI S.A.
Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, com Garantia Real, de emissão da Celulose Irani S.A.
(“Companhia”), a comparecerem à Assembleia Geral de Debenturistas que se realizará no dia
09 de dezembro de 2013, às 15:00 horas, no endereço da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) localizado na Av. Joaquim Floriano, nº 1.052,
sala 132, 13º andar, São Paulo/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Alteração
dos níveis dos indicadores financeiros previstos na cláusula 4.11.1, item xxvii; (2) Alteração da
periodicidade da apresentação dos cálculos dos indicadores financeiros previstos na cláusula
4.11.1, item xxvii, de trimestrais para anuais; (3) Ajuste do texto referente ao Ebitda para
alinhamento as normas divulgadas pela CVM na cláusula 4.11.1, item xxvii; (4) Fixar o local
de realização das Assembléias Gerais dos Debenturistas na sede do Agente Fiduciário,
localizado na Av. Joaquim Floriano, nº 1.052, sala 132, 13º andar, São Paulo/SP; e (5) Ratificar
o local de realização da Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 01 de outubro de 2013.
Esta Assembleía será realizada fora da sede da Companhia, posto que a maioria dos
debenturistas possue sua representação estabelecida na cidade de São Paulo. Os Debenturistas
deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem a
titularidade das respectivas Debêntures. Eventuais instrumentos de mandato outorgados pelos
Debenturistas para sua representação na Assembleia ora convocada deverão ser depositados
perante o Agente Fiduciário, no endereço acima indicado, no prazo de até 2 (dois) dias úteis
antecedentes à sua realização. Informações adicionais sobre a Assembleia ora convocada e as
matérias constantes da ordem do dia acima, inclusive as propostas da Companhia para as
Cláusulas da Escritura de Emissão cuja alteração será objeto de deliberação, podem ser obtidas
junto à Companhia (por meio de seu canal de relacionamento com investidores) e/ou Agente
Fiduciário.
Porto Alegre, 21 de novembro de 2013.
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