IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.
CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. (“Companhia” ou “Irani”) (B3: RANI3) nos termos da Lei nº
6.404/76 e em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44/2021 comunica aos seus acionistas
e ao mercado que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 27 de
setembro de 2021, aprovou, com base no artigo 12, “g” e “m” do Estatuto Social da Companhia, bem
como nos termos do artigo 30 da lei n.º 6.404/76 e da Instrução CVM 567/2015, o programa de
recompra de ações de emissão da Companhia, (“Programa de Recompra 2021”), por meio do qual
a Diretoria foi autorizada a adquirir, em nome da Companhia, até 8.216.880 (oito milhões duzentas e
dezeseis mil oitocentos e oitenta) ações ordinárias, representativas de 7,76% (sete virgula setenta e
seis por cento) do total de ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, conforme
detalhado no Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480, anexo à ata de reunião do Conselho de
Administração realizada nesta data.
O prazo máximo para liquidação das operações com ações emitidas pela Companhia no âmbito deste
Plano de Recompra 2021 é de 18 meses, com início em 01 de outubro de 2021 e término em 31 de
março de 2023.
Fica a Diretoria da Companhia autorizada a definir a oportunidade e a quantidade a ser adquirida,
sempre dentro dos limites autorizados. A operação de recompra será realizada em bolsa, a preço de
mercado, com a intermediação da Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.500, 3º Andar, Parte, Itaim Bibi – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.194.353/0001-64, da BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, São Paulo/SP, CEP 04538-132; inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 43.815.158/0001-22 e da Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.,
com sede na Capital do Estado de São Paulo, Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235,
24º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 51.014.223/0001-49.
A aquisição das ações tem como objetivo maximizar a geração de valor para os acionistas por meio
de uma administração eficiente da estrutura de capital da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração entendem que a situação financeira atual da Companhia
é compatível com a possível execução do Programa de Recompra 2021 nas condições aprovadas e
se sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações
assumidas com credores e em relação aos dividendos mínimos obrigatórios. Adicionalmente, os
membros do Conselho de Administração esclarecem que as ações emitidas pela Companhia não
conferem aos seus titulares o direito ao recebimento de dividendos fixos.
Em decorrência de programas de recompra de ações anteriores, existem atualmente 2.376.116
ações ordinárias de emissão da Companhia em tesouraria.
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Porto Alegre, 27 de setembro de 2021.
Odivan Carlos Cargnin
Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores

