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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
1. LOCAL HORA E DATA: Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com 
a participação dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência, 
nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”), às 
16 horas do dia 12 de novembro de 2021.  
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: A reunião foi convocada na forma prevista no Regimento 
Interno, estando presentes os seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, 
Roberto Duque Estrada de Sousa, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit e Túlio 
Capeline Landin.  
 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e 
secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino.  
 
4. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da 
Companhia para examinar e discutir a respeito da seguinte ordem do dia: registrar a 
quantidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Klabin S.A. (“Klabin”) destinadas 
à formação de certificados de depósito de ações (“Units”) de emissão de Klabin que os 
acionistas receberão para cada ação de emissão da Companhia de sua titularidade no âmbito 
da operação de redução do capital social da Companhia proposta pela administração e 
aprovada pela assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 
2021 (“Redução de Capital”), caso não optem pelo recebimento em dinheiro.  
 
5. DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias contidas 
na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade 
e sem quaisquer ressalvas: 
 
(i) Registrar que os acionistas que, no âmbito da Redução de Capital, não optarem pelo 
recebimento em dinheiro, receberão 1,558938921 ações ordinárias e 6,235755685 ações 
preferenciais de Klabin destinadas à formação de Units para cada ação de emissão da 
Companhia de sua titularidade.  
 

(i.1) Consignar que a quantidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da 
Klabin destinadas à formação de Units considera o valor das Units registrado na 
contabilidade da Companhia, em linha com as informações trimestrais da Companhia 
de 30 de setembro de 2021 divulgadas nesta data e os proventos declarados por Klabin 
em 26 de outubro de 2021. 
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(i.2) Consignar que a administração da Companhia deverá providenciar a divulgação 
de aviso aos acionistas, dando publicidade a essa informação, em complemento às 
divulgações anteriores sobre a Redução de Capital, em especial os fatos relevantes 
divulgados em 23 de setembro de 2021 e 15 de outubro de 2021. 

 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. 
 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021. 
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