ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
CNPJ/ME nº: 07.401.436/0002-12
NIRE: 35.300.444.728
Companhia Aberta
Categoria B
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021
1.

DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 11 de maio de 2021, na sede social da

Eldorado Brasil Celulose S.A., localizada na cidade e estado de São Paulo, na Avenida
Marginal Direita do Tietê, nº 500, Bloco II, Subsolo, Sala 18, Vila Jaguara, CEP 05118-100
(“Companhia” ou “Eldorado”).
2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação realizada nos termos do artigo 12,

parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia por meio do Diligent Boards (portal de
governança da Companhia), bem como via e-mail enviado a todos os membros do Conselho
de Administração no dia 29 de abril de 2021. Presente a totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia. Em função das restrições de deslocamento e de realização
de reuniões presenciais causadas pela pandemia do COVID-19, parte dos membros do
Conselho de Administração participaram por meio digital (videoconferência - via sistema
Zoom), conforme facultado pelo artigo 12, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia.
Participaram, ainda, os Srs. Carmine De Siervi Neto, Diretor Presidente e Jurídico, Fernando
Storchi, Diretor Financeiro e as Sras. Fabiana Lia de Blasiis e Michelle Shenshin Liang, ambas
do departamento jurídico da Companhia.
3.

MESA: Verificado o quórum necessário à instalação da Reunião do Conselho de

Administração, a mesa foi composta por Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Presidente da Mesa,
e Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, Secretário da Mesa.
4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a contratação de operações financeiras pela

Companhia e a prática dos atos necessários à liquidação de bonds emitidos pela Eldorado Intl.
Finance GmbH, com vencimento em 16 de junho de 2021 (“Bonds”).
5.

DELIBERAÇÕES: O Sr. Presidente declarou regularmente instalada a reunião e os

membros do Conselho de Administração presentes declararam que receberam previamente o
material objeto da Ordem do Dia por meio do Diligent Boards. Ato seguinte, os membros do
Conselho de Administração tomaram conhecimento das informações apresentadas pela
Companhia sobre o tema. Por fim, foi concedida a palavra ao Sr. Fernando Storchi, que
prestou esclarecimentos sobre o item da Ordem do Dia, tendo os Conselheiros Srs. Raul
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Rosenthal Ladeira de Matos, Mauro Eduardo Guizeline e João Adalberto Elek Júnior formulado
questionamentos à administração da Eldorado, os quais foram todos respondidos.
Finalizados os debates, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por
unanimidade, a contratação das seguintes operações financeiras:
I – Terceiro Aditamento ao Adiantamento sobre Contrato de Câmbio nº CSBRA20190800267
(“ACC”) – Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”)
(1) O ACC e os respectivos documentos correlatos deverão seguir os termos descritos no term
sheet datado de 27 de abril de 2021, disponibilizado no Diligent Boards; e
(2) A Eldorado observará os termos e condições constantes na apresentação preparada pela
Eldorado e disponibilizada no Diligent Boards.
II – Contrato de Pré-Pagamento de Exportação (“PPE”) – Banco Santander (Brasil) S.A.
(“Santander”)
(1) O PPE e os respectivos documentos correlatos deverão seguir os termos descritos no term
sheet de abril de 2021, disponibilizado no Diligent Boards; e
(2) A Eldorado observará os termos e condições constantes na apresentação preparada pela
Eldorado e disponibilizada no Diligent Boards.
III – Cédula de Crédito de Exportação (“CCE”) – Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”)
(1) A CCE e os respectivos documentos correlatos deverão seguir os termos descritos no term
sheet datado de 29 de abril de 2021, disponibilizado no Diligent Boards; e
(2) A Eldorado observará os termos e condições constantes na apresentação preparada pela
Eldorado e disponibilizada no Diligent Boards.
A unanimidade dos membros do Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia
a assinar quaisquer documentos e a praticar todos e quaisquer atos necessários à
implementação das operações financeiras ora aprovadas e à liquidação dos Bonds, bem como
autoriza a praticar todos e quaisquer atos necessários à transferência de recursos
intercompany com a finalidade de liquidar os Bonds.
6.

ATA EM FORMA DE SUMÁRIO: Foi aprovado, por unanimidade dos membros do

Conselho de Administração, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse
lavrada sob a forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
7.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi

oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou sobre os
itens desta ata, a presente ata foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
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8.

CONSELHEIROS PRESENTES: Aguinaldo Gomes Ramos Filho, Sergio Longo,

Francisco de Assis e Silva, Marcio Antonio Teixeira Linares, Raul Rosenthal Ladeira de Matos,
João Adalberto Elek Júnior e Mauro Eduardo Guizeline.

“Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis ao original da ata arquivada na sede da
Companhia”
São Paulo, 11 de maio de 2021.

___________________________________________

Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves
Secretário
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