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Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2017. 

 

 

Prezados Senhores Debenturistas, 

 

Na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de Debêntures da ELDORADO 

BRASIL CELULOSE S.A. (“Emissão”), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre 

a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de 

Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. 

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas 

Demonstrações Financeiras auditadas, demais informações fornecidas pela 

Emissora e controles internos da Pentágono. 

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos 

debenturistas na sede da Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e 

na sede do Coordenador Líder da Emissão. 

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também 

disponível em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

PENTÁGONO S.A. DTVM. 

 

 

*Informamos que o relatório possui data-base de 31.12.16 e, portanto, foi elaborado nos termos da Instrução 

CVM nº 28/1983, revogada em 21.03.2017 pela Instrução CVM nº 583/16. 
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Características da Emissora 

• Denominação Social: ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A. 

• CNPJ/MF: 07.401.436/0002-12 

• Diretor de Relações com Investidores: Sr. José Carlos Grubisich Filho 

• Atividades: (i) A fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação 

de papel; (ii) A fabricação, comercialização e armazenamento de papel; 

(iii) Comercialização, importação e exportação de celulose; (iv) Prestação 

de serviços, armazenamento, transporte, distribuição de celulose a 

terceiros compreendendo: Assessoria e elaboração de projetos de 

logística, armazenamento e distribuição de transportes ferroviários, 

rodoviários, fluviais e marítimos de celulose; (v) Atividades de apoio à 

produção florestal; (vi) Atividade de serviços especializados de apoio 

administrativo; (vii) Atividades de processamento de biomassa, produção 

sustentável de madeira e comércio madeireiro; (viii) Cultivo de árvores; 

(ix) Cultivo de mudas em viveiros florestais; (x) Exploração agroflorestal, 

promovendo projetos de reflorestamento em terras próprias ou de 

terceiros, podendo, para tanto, fazer arrendamentos e ou parcerias; (xi) 

Extração de madeira em florestas plantadas; (xii) Importação de 

equipamentos; (xiii) Importação e exportação de produtos agroflorestais 

e correlatos; (xiv) Participação em outras sociedades, como sócia ou 

acionista; (xv) Prestação de serviços rurais a terceiros compreendendo: 

assessoria e elaboração de projetos de reflorestamento, preparação de 

área de cultivo, plantio de mudas, colheita, carregamento e o transporte 

de produtos agroflorestais e correlatos; (xvi) Produção e distribuição de 

energia elétrica; (xvii) Produção e comercialização de produtos 

agroflorestais e correlatos, e geração e comercialização de créditos de 

carbono; (xviii) Produção de produtos não-madeireiros em florestas 

plantadas; (xix) Realização de atividades diretamente relacionadas a 

quaisquer das atividades descritas nos incisos anteriores; (xx) Operação 

de terminais portuários; e (xxi) Administração de bens próprios. 
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Características da Emissão 

• Emissão: 2ª 

• Séries: Única 

• Data de Emissão: 01/12/2012 

• Data de Vencimento: 01/12/2027 

• Banco Escriturador/ Mandatário: Banco Bradesco S.A. 

• Código Cetip/ISIN: ELDO12/ BRELDCDBS006 

• Coordenador Líder: BB – Banco de Investimento S.A. 

• Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora por meio da 

Emissão de Debêntures serão utilizados pela Emissora para o 

desenvolvimento do projeto de construção e implantação do tratamento 

de água e efluentes (saneamento) relacionados ao projeto localizado na 

cidade de Três Lagos, Estado do Mato Grosso do Sul, bem como 

investimento em solução do transporte rodoviário, ferroviário e 

hidroviário da Emissora, conforme detalhado no Anexo I da Escritura 

(“Projeto”), limitado a 90% (noventa por cento) do Capex (conforme 

definido abaixo) do Projeto (“Capex” e “Plano de Negócios”, 

respectivamente). Para os efeitos da Escritura, “Capex”, do inglês Capital 

Expenditure, significa o montante financeiro a ser despendido pela 

Emissora, na contrução, modernização, reforma, ampliação ou 

implantação do Projeto, nos termos e de acordo com o Plano de 

Negócios, conforme quadro consolidado que consta do Anexo I à 

Escritura de Emissão para todos os fins de direito, sendo expressamente 

vedada a utilização dos recursos destinados ao Capex para o custeio, 

reembolso ou pagamento de despesas administrativas, tais como 

despesas com viagens, estadia, telefonia, materiais de escritório e/ou 

publicidade institucional. 

A totalidade dos recursos líquidos captados por meio da Emissão deverá 

ser utilizada pela Emissora em um prazo máximo de 18 meses, contados 

a partir da Data de Emissão (“Prazo Máximo de Utilização dos Recursos”), 

sendo admitida como comprovação da utilização dos recursos 

provenientes da Emissão, o Capex comprovadamente realizado pela 

Emissora no Projeto a partir de fevereiro de 2012 e para a parcela 
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correspondente aos recursos próprios, conforme o item 3.2.4 da 

Escritura, a partir de agosto de 2011. 

Acordou-se que não serão considerados como Capex elegíveis para 

inclusão no Plano de Negócios (i) os dispêndios relacionados à 

manutenção, ao custeio e ao consumo da Emissora, bem como quaisquer 

despesas administrativas, tais como despesas com viagens, estadia, 

telefonia, materiais de escritório e/ou publicidade institucional, dentre 

outros, e (ii) qualquer projeto ou rubrica de investimentos que não 

estejam previstos no Anexo I da Escritura de Emissão. 

A Emissora não financiará mais de 90% do Projeto com recursos obtidos 

por meio da Emissão, ficando obrigada a investir recursos próprios em 

um valor mínimo equivalente a 10% do Projeto. 

• Tipo de Emissão: Emissão Pública de Debêntures simples, não 

conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com 

garantias adicionais real e fidejussória, para distribuição pública com 

esforços restritos de colocação. 

 

1. Eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela 

Companhia ou, ainda, inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação 

de informações pela Companhia: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) 

A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, 

contida nas informações divulgadas pela Emissora. Ademais, solicita a verificação do 

mencionado no item 9 abaixo. 

2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não houve alterações estatutárias no período. 

3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 

indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa: 
(Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

• A Empresa 

� Atividade Principal: 82.19-9-99 - Preparação de documentos e 

serviços especializados de apoio administrativo não especificados 

anteriormente; 
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� Situação da Empresa: ativa; 

� Natureza do Controle Acionário: privado holding; 

� Critério de Elaboração do Balanço: legislação societária. 

• Situação Financeira 

� Liquidez Geral: de 0,61 em 2015 para 0,63 em 2016; 

� Liquidez Corrente: de 1,08 em 2015 para 0,85 em 2016; 

� Liquidez Seca: de 0,88 em 2015 para 0,67 em 2016; 

� Giro do Ativo: de 0,30 em 2015 para 0,27 em 2016. 

• Estrutura de Capitais 

A Companhia apresentou uma redução nos Empréstimos e 

Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 24,9% de 2015 para 2016. O Índice de 

Participação do Capital de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido também apresentou 

redução de 24,6% de 2015 para 2016.  O grau de imobilização em relação ao 

Patrimônio Líquido apresentou redução de 22,5% de 2015 para 2016. A empresa 

apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo redução de 5,3% de 2015 para 2016 

e uma variação negativa no índice de endividamento de 3,0% de 2015 para 2016. 

Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da 

Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, 

para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 

4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, 

alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

• VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ 1.000,0000 

• ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: IPCA/IBGE 

• REMUNERAÇÃO: 7,41% a.a. 

• PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2016):  

Amortização:  

01/12/2016 – R$ 12,920230 

 

Juros: 

01/03/2016 – R$ 21,703205 
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01/06/2016 – R$ 22,780683 

01/09/2016 – R$ 24,268716 

01/12/2016 – R$ 22,550996 

 

• POSIÇÃO DO ATIVO: 

Quantidade em circulação: 940.000 
Quantidade em tesouraria: 0 
Quantidade total emitida: 940.000 
 

5. Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das 

debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de 

debêntures efetuadas pela Emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

• Resgate: não houve; 

• Amortização: conforme item 4 acima; 

• Conversão: não aplicável; 

• Repactuação: não aplicável; 

• Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 

acima; 

• Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela Emissora: não houve. 

6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando 

for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 

7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da 

emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos 

administradores da Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83)  

De acordo com as informações obtidas, os recursos adquiridos por meio da Emissão de 

Debêntures foram utilizados conforme previsto na Escritura de Emissão.  

8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso 

XVII da Instrução CVM 28/83) 

Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração.  
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9. Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na 

escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações 

relativas às Debêntures, a observar, entre outras obrigações, os índices financeiros 

previstos no item 5.1.2, alínea “(gg)” da Escritura de Emissão. 

Em AGD, realizada em 05/04/2017, os Debenturistas aprovaram, entre outros 

assuntos, a prorrogação para envio da documentação prevista na Cláusula 6.1.1, alínea 

(a), item (iii), relativa ao exercício fiscal findo em 31/12/2016, quais sejam, as 

demonstrações financeiras completas da Companhia, acompanhadas de parecer dos 

auditores independentes e do relatório da administração, que deverão ser enviados 

em até 15 dias corridos contados da data desta AGD, e o parecer dos auditores quanto 

ao cálculo dos índices financeiros acima mencionados, a declaração dos 

administradores da Companhia de que está em dia no cumprimento das obrigações 

previstas na Escritura e cópia de qualquer comunicação feita pelos auditores 

independentes à Companhia, ou à sua administração e respectivas respostas, com 

referência ao sistema de contabilidade, gestão ou contas da Companhia, que deverão 

ser enviados ao Agente Fiduciário em até 40 dias corridos contados da data desta AGD. 

Informamos ainda que até o fechamento deste relatório não havíamos recebido 

também os índices financeiros acima mencionados, cujo prazo de entrega de 40 dias a 

contar da realização da AGD acima citada, ainda não terminou. 

10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das 

debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 

As debêntures da presente emissão são da espécie quirografária, com garantias 

adicionais real e fidejussória. 

As Debêntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) fiança; (ii) cessão fiduciária 

de conta reserva; e (iii) penhor agrícola, conforme previsto na Escritura de Emissão. 

De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta 

Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) 

constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 

11. Existência de outras emissões, públicas ou privadas, feitas pela própria 

Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante 

do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado como agente 

fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) 
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Não aplicável. 

12. Parecer: 

Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas 

informações divulgadas pela Emissora.  

13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente 

fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro 

de 1976) 

A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da 

função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. 

 

Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao 

preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de 

novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis.  

Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e 

atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem 

recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações 

não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação 

profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em 

pauta. 

PENTÁGONO S.A. DTVM 
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DOCUMENTOS ANEXOS: 

Balanço Patrimonial (Anexo 1) 

Demonstrações de Resultado (Anexo 2) 

Parecer dos Auditores (Anexo 3)  
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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