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Resposta GAE/CREM 1307/12 de 05 de abril de 2012 (texto abaixo)
CELULOSE IRANI S.A.
Sr. Odivan Carlos Cargnin
Diretor de Relações com Investidores
Prezados Senhores,
Considerando os termos do edital de convocação das AGO/E de 19/04/2012 e da proposta da
Administração, solicitamos nos informar, até 09/04/2012, para fins de orientação ao mercado:

Posição acionária a ser considerada para o desdobramento, ou seja, os acionistas
inscritos em que data nos registros da Companhia terão direito ao recebimento das ações
advindas do desdobramento;

Data prevista para o crédito das ações provenientes do desdobramento;

Se as ações advindas do desdobramento participarão em igualdade de condições a
todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital, que vierem a
ser distribuídos por essa empresa.
o Caso positivo, informar se as referidas ações farão jus aos dividendos a serem
deliberados na mesma Assembleia; e
o Caso participem de forma pro-rata-temporis, informar a partir de que
momento essas ações participarão integralmente a todos os benefícios;

Nova composição do capital social, após o desdobramento.
Atenciosamente,
Jorge Antonio Tambucci
Coordenadoria de Relações com Emissores
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone (11) 2565-7233/7064/7177/6618/6623/7353

COMUNICADO AO MERCADO
A CELULOSE IRANI S.A. (“Companhia”), em referência ao Edital de Convocação publicado em
04 de abril de 2012 e ao Fato Relevante divulgado conjuntamente, relativo às propostas
aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 03 de abril de 2012 a
respeito de alterações estatutárias relevantes, esclarece em relação às propostas de
desdobramento de ações e outras propostas a serem submetidas à assembleia geral
convocada para realizar-se em 19 de abril de 2012, que:
1. Caso o desdobramento proposto seja aprovado pela assembleia geral, 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.
2. Terão direito ao recebimento das ações advindas do desdobramento os acionistas inscritos
nos registros da Companhia na data da realização da aludida Assembleia Geral na proporção
das ações que detiverem em tal data.
3. 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 que vierem a ser declarados pela
Companhia na Assembleia Geral Ordinária convocada para o dia 19 de abril de 2012,
observados os efeitos do desdobramento no valor do dividendo por ação.
Informamos, ainda, que, em relação aos dividendos a serem declarados por deliberação da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na mesma data de 19 de abril de 2012, as ações
preferenciais terão direito ao recebimento de dividendo 10% superior ao atribuído às ações
ordinárias, conforme apresentado nas demonstrações financeiras de 2011 da Companhia e nos
termos do estatuto social atualmente em vigor. Considerando a proposta para alteração deste
direito conforme item “c” do referido Edital de Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária, informamos que caso aprovada, as ações preferenciais passarão a ter direito ao
recebimento de dividendos em igual proporção às ações ordinárias, para as declarações que
venham a ser deliberadas somente após a data de 19 de abril de 2012.
4. O Banco Itaú S.A., instituição financeira custodiante das ações escriturais da Companhia será
responsável pelo crédito automático das ações resultantes do desdobramento na conta dos
acionistas da Companhia conforme acima, no 4º (quarto) dia útil contado da deliberação da
assembleia geral que aprovar o desdobramento, ou seja, no dia 25 de abril de 2012.
5. A negociação das ações não sofrerá qualquer interrupção ou suspensão com a aprovação
do desdobramento pela referida Assembleia Geral.

Porto Alegre, 09 de abril de 2012.
Odivan Carlos Cargnin
Diretor de Relações com Investidores

