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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUN-
DA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM 
AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA 
DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA MONTEI-
RO ARANHA S.A. REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022. 1. Data, 
Hora e Local: Realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, de 
forma exclusivamente eletrônica, na forma da Instrução Normativa nº 81 do 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho 
de 2020 e da Instrução Normativa 625 da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), de 14 de maio de 2020, com dispensa de videoconferência em razão 
da presença de Debenturista (conforme abaixo definido) representando a 
totalidade das debêntures em circulação, com os votos proferidos por e-mail 
que foram arquivados na sede social da Monteiro Aranha S.A., sociedade 
por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de 
Melo Franco, nº 290, sala 101-A, Leblon, CEP 22.430-060, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 33.102.476/0001-92 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, em face da presença de (i) titular representando 
a totalidade das debêntures em circulação da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia 
Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 
Companhia (“Debenturista”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); 
(ii) representante da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
S.A., na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), na 
forma do artigo 71, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades Anônimas”); e (iii) representante da Compa-
nhia. 3. Composição da Mesa: Presidida pelo Sr. Victor Alencar Pereira e 
secretariada pelo Sra. Bianca Galdino Batistela, escolhidos pelo Debenturista 
presente. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração de determinadas 
características e condições previstas no “Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças” (“Contrato de Alienação 
de Ações Adicional”), a ser celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário 
e determinados acionistas da Companhia (“Acionistas”) vis-à-vis o modelo 
previsto no Anexo IV ao “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de 
Ações em Garantia e Outras Avenças” celebrado, em 28 de outubro de 2021, 
entre a Companhia e o Agente Fiduciário, para constar a instituição de o 
usufruto em favor de um dos Acionistas sobre os certificados de depósito de 
ações (units), cada um representativo de 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) 
ações preferenciais de emissão da Klabin S.A., sociedade por ações com 
registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 3º, 4º e 
5º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 89.637.490/0001-45 (“Units Klabin” e 
“Klabin”, respectivamente) a serem alienados fiduciariamente pelos demais 
Acionistas em favor do Debenturista, nos termos da Cláusula 7.1 (xix) do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série 
Única, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Monteiro Aranha 
S.A.” (“Escritura de Emissão”); (ii) caso aprovadas as deliberações do item 
(i) acima, a autorização da celebração, pelo Agente Fiduciário, na qualidade 
de representante do Debenturista, do Contrato de Alienação de Ações Adicio-
nal conforme minuta anexa à presente ata (“Anexo I”) e realização de todos 
os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas nesta 
Assembleia. 5. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constan-
tes da Ordem do Dia, restou decidido por: (A) Debenturista representando 
100% (cem por cento) das Debêntures em Circulação, sem manifestação de 
voto contrário ou abstenção com relação a este item, aprovou a alteração 
de determinadas características e condições do Contrato de Alienação de 
Ações Adicional, para que passe a vigorar conforme o disposto no Anexo I, 
para constar a instituição de usufruto em favor de um dos Acionistas sobre 
as Units Klabin a serem objeto da garantia detidas pelos demais Acionistas; 
e (B) Debenturista representando 100% (cem por cento) das Debêntures em 
Circulação, sem manifestação de voto contrário ou abstenção com relação 
a este item, autorizou o Agente Fiduciário, na qualidade de representante do 
Debenturista, a celebrar o Contrato de Alienação de Ações Adicional conforme 
minuta prevista no Anexo I à presente ata e realizar todos os atos necessários 
para a implementação das deliberações tomadas nesta Assembleia. Os termos 
utilizados nesta assembleia que não estiverem aqui definidos terão o mesmo 
significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, 
pela Secretária, pelo Debenturista e pelo Agente Fiduciário. Confere com o 
original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2022. 
Victor Alencar Pereira - Presidente. Bianca Galdino Batistela - Secretária. 
Arquivado na JUCERJA em 23/02/2022 sob o nº 00004785150.
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