PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DA SÉRIE ÚNICA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) EMISSÃO
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 21741 - CNPJ/ME 10.753.164/0001-43
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.533, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-0001, São Paulo - SP

R$ 200.000.000,00
( d u ze n t o s m i l h õ e s d e r e a i s )

Lastreados em Créditos do Agronegócio devidos pela

O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA; DO COORDENADOR LÍDER, DA B3 E E DA CVM.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINARAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, QUE AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO A COMPLEMENTAÃO E CORREÇÃO.

no Valor Total de, inicialmente,

BEM BRASIL ALIMENTOS S.A.

CNPJ nº 06.004.860/0001-80
Avenida Hitalo Ros, nº 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181-419, Araxá-MG

CÓDIGO ISIN DOS CRA: BRECOACRA5Q3
REGISTRO DA OFERTA NA CVM: [•]
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO DOS CRA FEITA PELA STANDARD & POOR’S RATINGS DO BRASIL LTDA.: “brAA-(sf)”
EMISSÃO DE, INICIALMENTE, 200.000 (DUZENTOS MIL) CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA SÉRIE ÚNICA DA 48ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS
DO AGRONEGÓCIO S.A. (“CRA”, “EMISSÃO” E “EMISSORA”, RESPECTIVAMENTE), TODOS NOMINATIVOS E ESCRITURAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
(“CVM”) Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 400”) E DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 600, DE 1º DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ALTERADA (“INSTRUÇÃO CVM 600”), PELA XP
INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“COORDENADOR LÍDER” OU “XP INVESTIMENTOS” E “OFERTA”, RESPECTIVAMENTE), COM VALOR NOMINAL UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 (MIL
REAIS) (“VALOR NOMINAL UNITÁRIO”) NA DATA DE EMISSÃO, QUAL SEJA, 15 DE JULHO DE 2020 (“DATA DE EMISSÃO”), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE EMISSÃO DE, INCIALMENTE, R$ 200.000.000,00 (DUZENTOS MILHÕES
DE REAIS). A QUANTIDADE DE CRA ORIGINALMENTE OFERTADA PODERÁ SER ACRESCIDA EM ATÉ 20% (VINTE POR CENTO), EM FUNÇÃO DO EXERCÍCIO, TOTAL OU PARCIAL, DA OPÇÃO DE LOTE ADICIONAL, A CRITÉRIO DA
EMISSORA, EM COMUM ACORDO COM O COORDENADOR LÍDER E A BEM BRASIL ALIMENTOS S.A. (“BEM BRASIL” OU “DEVEDORA”), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 14, PARÁGRAFO 2º DA INSTRUÇÃO CVM 400. A EMISSÃO E A
OFERTA FORAM APROVADAS NA (I) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMISSORA, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2019, CUJA ATA FOI REGISTRADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (“JUCESP”)
EM 22 DE ABRIL DE 2019, SOB O Nº 216.793/19-1 E PUBLICADA NO “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO” (“DOESP”) E NO JORNAL “O ESTADO DE SÃO PAULO” EM 9 DE MAIO DE 2020; (II) REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA, REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019, CUJA ATA FOI REGISTRADA PERANTE A JUCESP EM 22 DE ABRIL DE 2019, SOB O Nº 216.799/19-1 E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO E NO JORNAL “O ESTADO DE SÃO PAULO” EM 9 DE MAIO DE 2019, QUE OUTORGOU À DIRETORIA DA EMISSORA O PODER PARA AUTORIZAR EMISSÕES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO,
INDEPENDENTEMENTE DO VALOR; (III) REUNIÃO DE DIRETORIA DA EMISSORA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2020, CUJA ATA FOI REGISTRADA PERANTE A JUCESP EM 3 DE JUNHO DE 2020, SOB O Nº 193.835/20-4; E
(IV) REUNIÃO DE DIRETORIA DA EMISSORA REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2020, CUJA ATA SERÁ DEVIDAMENTE REGISTRADA PERANTE A JUCESP; OS CRA TERÃO PRAZO DE 1.826 (MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS) DIAS
CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO, PORTANTO. A DATA DE VENCIMENTO DOS CRA SERÁ 15 DE JULHO DE 2025 (“DATA DE VENCIMENTO”). O VALOR NOMINAL UNITÁRIO DOS CRA OU SEU SALDO SERÁ ATUALIZADO, A PARTIR
DA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CRA, PELA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO, DIVULGADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (“IPCA”, “VALOR NOMINAL
UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA” E “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA”, RESPECTIVAMENTE). OS CRA FARÃO JUS A JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR NOMINAL UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA OU SALDO
DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO ATUALIZADO DOS CRA, CONFORME O CASO, A SEREM DEFINIDOS EM PROCESSO DE BOOKBUILDING, EM TODO CASO LIMITADO AO MAIOR ENTRE: (I) 5,25% (CINCO INTEIROS E VINTE E CINCO
CENTÉSIMOS POR CENTO) AO ANO; E (II) A SOMATÓRIA, DE FORMA EXPONENCIAL, ENTRE O TESOURO IPCA (CONFORME ABAIXO DEFINIDO), APURADO NO DIA ÚTIL IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO PROCEDIMENTO DE
BOOKBUILDING, E ATÉ 3,50% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) AO ANO, BASE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) DIAS ÚTEIS, CALCULADA PRO RATA TEMPORIS A PARTIR DA DATA DE INTEGRALIZAÇÃO
OU ÚLTIMA DATA DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO, CONFORME O CASO, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, CALCULADOS CONFORME FÓRMULA CONSTANTE DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO (“REMUNERAÇÃO”). OS
CRA SERÃO DEPOSITADOS PARA (I) DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PRIMÁRIO POR MEIO DO MDA; E (II) NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO, POR MEIO DO CETIP21, AMBOS ADMINISTRADOS E OPERACIONALIZADOS
PELA B3, SENDO A LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DOS EVENTOS DE PAGAMENTO E A CUSTÓDIA ELETRÔNICA DOS CRA REALIZADA POR MEIO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA B3. OS CRA TÊM COMO LASTRO OS
DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO REPRESENTADOS INICIALMENTE POR 240.000 (DUZENTOS E QUARENTA MIL) DEBÊNTURES, A SEREM EMITIDAS PELA BEM BRASIL, NOS TERMOS DO “INSTRUMENTO PARTICULAR DE
ESCRITURA DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA BEM BRASIL
ALIMENTOS S.A.” (“DEBÊNTURES” E “ESCRITURA DE EMISSÃO”, RESPECTIVAMENTE) NO VALOR TOTAL DE, INICIALMENTE, R$ 240.000.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA MILHÕES DE REAIS) (“CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO”).
AS DEBÊNTURES CONTARÃO COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA NA MODALIDADE DE FIANÇA, PRESTADA POR JOÃO EMÍLIO ROCHETO, JOSÉ PAULO ROCHETO, CELSO CARLOS ROQUETTO, ANA GRAZIELA DA SILVA ROCHETO E
MARISA APARECIDA MARGOTO ROCHETO (EM CONJUNTO, “FIADORES”), NO LIMITE DE ATÉ 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL DA EMISSÃO POR FIADOR (“FIANÇA” OU “GARANTIA”). A SLW CORRETORA DE VALORES
E CÂMBIO LTDA. (CNPJ: 50.657.675/0001-86) FOI NOMEADA PARA REPRESENTAR, PERANTE A EMISSORA E QUAISQUER TERCEIROS, OS INTERESSES DA COMUNHÃO DOS TITULARES DE CRA (“AGENTE FIDUCIÁRIO”). O
AGENTE FIDUCIÁRIO PODERÁ SER CONTATADO POR MEIO DO(A) SR(A). EMILIO ALVAREZ NETO NO TELEFONE (11) 3048-9784 OU E-MAIL: FIDUCIARIO@SLW.COM.BR. A EMISSORA INSTITUIRÁ REGIME FIDUCIÁRIO SOBRE
OS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO E SUAS RESPECTIVAS GARANTIAS, BEM COMO SOBRE O FUNDO DE DESPESAS A SER CONSTITUÍDO PARA ARCAR COM OS CUSTOS DA EMISSÃO E QUAISQUER VALORES QUE VENHAM A SER
DEPOSITADOS NA CONTA CENTRALIZADORA E NA CONTA DO FUNDO DE DESPESAS, NA FORMA DO ARTIGO 9º DA Lei Nº 9.514, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1997, CONFORME ALTERADA (“LEI Nº 9.514”). O OBJETO DO REGIME
FIDUCIÁRIO SERÁ DESTACADO DO PATRIMÔNIO DA EMISSORA E PASSARÁ A CONSTITUIR O PATRIMÔNIO SEPARADO, DESTINANDO- SE ESPECIFICAMENTE AO PAGAMENTO DOS CRA E DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES RELATIVAS
AO REGIME FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 9.514. NÃO SERÃO CONSTITUÍDAS GARANTIAS ESPECÍFICAS SOBRE OS CRA, QUE GOZARÃO DAS GARANTIAS QUE INTEGRAM OS DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO. A OFERTA É INTERMEDIADA PELO COORDENADOR LÍDER, QUE PODERÁ CONVIDAR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AUTORIZADAS A OPERAR NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO PARA PARTICIPAR DA
OFERTA APENAS PARA O RECEBIMENTO DE ORDENS, NA QUALIDADE DE PARTICIPANTES ESPECIAIS, CONFORME IDENTIFICADOS NO PROSPECTO DEFINITIVO. OS CRA SERÃO DISTRIBUÍDOS PUBLICAMENTE A INVESTIDORES
QUALIFICADOS, CONFORME DEFINIDO NOS ARTIGOS 9º-B E 9ºC DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 539, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ALTERADA. O AVISO AO MERCADO FOI DIVULGADO NA PÁGINA DA REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM E DA B3. O INÍCIO DA OFERTA OCORRERÁ APÓS (I) A CONCESSÃO DO REGISTRO DEFINITIVO DA OFERTA PERANTE A CVM; (II) A DIVULGAÇÃO DO ANÚNCIO
DE INÍCIO; E (III) A DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO DEFINITIVO AO PÚBLICO INVESTIDOR.
A DECISÃO DE INVESTIMENTO NOS CRA DEMANDA COMPLEXA E MINUCIOSA AVALIAÇÃO DE SUA ESTRUTURA, BEM COMO DOS RISCOS INERENTES AO INVESTIMENTO. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE E
INTEGRALMENTE O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR, PRINCIPALMENTE A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 96 A 125, PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR
NOS CRA. O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA E/OU DOS
CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. RECOMENDA-SE QUE OS POTENCIAIS
INVESTIDORES AVALIEM JUNTAMENTE COM SUA CONSULTORIA FINANCEIRA E JURÍDICA OS RISCOS DE INADIMPLEMENTO, LIQUIDEZ E OUTROS ASSOCIADOS A ESSE TIPO DE ATIVO. AINDA, É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA DESTE PROSPECTO, DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DO TERMO DE SECURITIZAÇÃO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À
COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO. O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM E DA B3.
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AO COORDENADOR LÍDER E/OU CONSORCIADOS DA OFERTA
E NA CVM.

Agente Fiduciário

COORDENADOR LÍDER

A DATA DESTE PROSPECTO PRELIMINAR É 16 DE JUNHO DE 2020

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Neste Prospecto Preliminar, as expressões ou palavras grafadas com iniciais maiúsculas
terão o significado atribuído conforme a descrição abaixo, exceto se de outra forma
indicar o contexto.
“Agência de Classificação de
Risco”

significa a Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.,
sociedade empresária limitada, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 201, Conj. 181 e 182, CEP 05.426100, inscrita no CNPJ sob nº 02.295.585/0001-40

“Agente Fiduciário”

Significa a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.,
instituição financeira autorizada a exercer as funções
de agente fiduciário pelo Banco Central do Brasil, com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, 10º andar,
inscrita no CNPJ sob nº 50.657.675/0001-86, na
qualidade de representante da comunhão dos
Titulares de CRA.

”Amortização”

Significa o pagamento do Valor Nominal Unitário
Atualizado, realizado em 7 (sete) parcelas, conforme
previsto na tabela do item “Fluxo de Pagamentos”,
observados o período de carência e as hipóteses de
vencimento antecipado e de resgate antecipado dos
CRA e/ou liquidação do Patrimônio Separado.

”ANBIMA”

Significa a ANBIMA - Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais,
pessoa jurídica de direito privado, com
estabelecimento na cidade de São Paulo, na Avenida
das Nações Unidas, 8501, 21º andar, conjunto A,
Pinheiros, CEP 05425-070, inscrita no CNPJ sob o nº
34.271.171/0001-77.

”Anúncio de Encerramento”

Significa o anúncio de encerramento da Oferta,
divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores da Emissora, do Coordenador Líder,
dos Participantes Especiais, da B3 e da CVM, nos
termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400.

”Anúncio de Início”

Significa o anúncio de início da Oferta, divulgado
nas páginas da rede mundial de computadores da
Emissora, do Coordenador Líder, dos Participantes
Especiais, da B3 e da CVM, nos termos dos artigos
52 e 54-A da Instrução CVM 400.

"Assembleia Geral"

Significa a assembleia geral de Titulares dos CRA,
realizada nos termos deste Prospecto e do Termo
de Securitização.

“Atualização Monetária”

Significa a atualização monetária dos CRA, realizada
nos termos deste Prospecto e do Termo de
Securitização.

“Auditor Independente da
Devedora”

Significa a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES, com sede na Cidade de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio
Diederichsen, nº 400, 22º andar, Jardim América,
Ribeirão Preto, SP CEP 14020-250 inscrita no CNPJ sob
nº 61.562.112/0001-20
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“Auditor Independente da
Emissora”

Significa a KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Torre A6º, 7º, 8º (Partes), 11º e 12º (Partes) andares, Vila São
Francisco, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ nº
57.755.217/0001.29, ou seu substituto, contratado
pela Emissora para auditar as demonstrações
financeiras anuais do Patrimônio Separado, em
conformidade com o disposto na Lei das Sociedades
por Ações e na Instrução nº 600/18

“Autoridade”

Significa qualquer Pessoa, entidade ou órgão (i)
vinculada(o), direta ou indiretamente, no Brasil e/ou
no exterior, ao Poder Público, incluindo, sem
limitação, entes representantes dos Poderes
Judiciário, Legislativo e/ou Executivo, entidades da
administração pública direta ou indireta, autarquias e
outras Pessoas de direito público; e/ou (ii) que
administre ou esteja vinculada(o) a mercados
regulamentados de valores mobiliários, entidades
autorreguladoras e outras Pessoas com poder
normativo, fiscalizador e/ou punitivo, no Brasil e/ou
no exterior, entre outros.

“Aviso ao Mercado”

Significa o Aviso ao Mercado da Distribuição Pública da
48ª Emissão de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A., referente à Oferta,
divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores da Emissora, do Coordenador Líder,
dos Participantes Especiais (conforme o caso), da B3 e
da CVM, nos termos do artigo 53 e 54-A da Instrução
CVM 400.

“B3”

Significa a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento
CETIP UTVM, sociedade por ações de capital aberto
com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
na Praça Antônio Prado, 48, 7° andar, Centro, CEP
01010-010,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n.º 09.346.601/0001-25, entidade administradora de
mercados organizados de valores mobiliários,
autorizada a funcionar pelo Banco Central e pela CVM,
para prestação de serviços de custódia de ativos
escriturais e liquidação financeira.

“BACEN"

significa o Banco Central do Brasil.

"Banco Liquidante"

Significa o BANCO BRADESCO S.A., com sede na
Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo
Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, CEP 06029- 900,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001- 12, ou
outra instituição financeira que venha substituí-lo
nessa função, contratado pela Emissora para
operacionalizar o pagamento e a liquidação de
quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares
dos CRA, nos termos do Termo de Securitização

"Boletim de Subscrição"

Significa cada boletim de subscrição por meio do qual
os Investidores formalizarão a subscrição dos CRA.
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"CETIP21"

Significa o CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários,
administrado e operacionalizado pela B3.

“CMN”

Significa o Conselho Monetário Nacional.

“CNPJ”

Significa o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia.

“CPF”

Significa o Cadastro Nacional da Pessoa Física do
Ministério da Economia.

"Código ANBIMA"

Significa o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores
Práticas para Ofertas Públicas”, vigente desde 3 de
junho de 2019.

"Código Civil"

Significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
conforme alterada e atualmente em vigor.

"Código de Processo Civil"

Significa a Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015,
conforme alterada e atualmente em vigor.

"COFINS"

significa a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social.

“Condições Precedentes”

Significam as condições precedentes à realização da
Oferta, a serem verificadas pelo Coordenador Líder,
conforme estabelecidas na Cláusula 3.1 do Contrato
de Distribuição.

“Conta Centralizadora”

Significa a conta corrente de nº 5051-2, na agência nº
3396, do Banco Bradesco S.A (237), de titularidade da
Emissora, atrelada ao Patrimônio Separado.

“Conta do Fundo de
Despesas”

Significa a conta corrente nº 5098-9, na agência 3396,
do Banco Liquidante, de titularidade da Emissora,
movimentada exclusivamente pela Emissora, na qual
deverão ser depositados os recursos do Fundo de
Despesas

"Conta de Livre
Movimentação"

Significa a conta corrente de nº 51988-3, mantida na
agência nº 0944, do Banco Itaú S.A., de titularidade da
Devedora.

"Contrato de Distribuição"

Significa o “Contrato de Coordenação, Colocação e
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime
de Garantia Firme de Colocação, de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª
(quadragésima oitava) Emissão da Eco Securitizadora de
Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em
Direitos Creditórios do Agronegócio devidos pela Bem
Brasil Alimentos S.A.”, celebrado em 10 de junho de 2020
e aditado em 12 de junho de 2020, entre a Emissora, o
Coordenador Líder, a Devedora e os Fiadores na
qualidade de intervenientes anuentes, por meio do qual a
Emissora e a Devedora contrataram o Coordenador Líder
para realizar a Oferta.

“Controlada”

Significa, qualquer sociedade controlada (conforme
definição de "Controle" abaixo) individualmente pela
Devedora. Ficam excluídas da definição de
"Controlada" as sociedades em relação às quais a
Devedora não seja titular, individualmente, de direitos
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de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembleia
geral e o poder de eleger a maioria dos
administradores da sociedade, e/ou não use
efetivamente e individualmente seu poder para dirigir
as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da administração de tal sociedade.
“Controlador” e
“Controladora”

Significa qualquer acionista controladora, conforme
definição de “Controle” abaixo.

“Controle”

Significa a titularidade de direitos de sócio ou acionista
que assegurem, de modo permanente, direta ou
indiretamente: (i) a maioria dos votos nas
deliberações das matérias de competência das
assembleias gerais ordinárias, extraordinárias e
especiais; (ii) a eleição da maioria dos membros do
conselho de administração e da diretoria; e (iii) o uso
do poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos de determinada pessoa
jurídica.

“Coordenador Líder”

Significa a XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição
financeira integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários, com escritório na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 25º ao 30º
andar, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob o nº
02.332.886/0011-78.

“CRA em Circulação”

Significa, para fins de constituição e verificação de
quórum em Assembleia Geral, significam todos os CRA
subscritos e integralizados e não resgatados, excluídos
os CRA que a Emissora e/ou a Devedora e/ou os
Fiadores eventualmente sejam titulares ou possuam
em tesouraria, os que sejam de titularidade de
empresas ligadas à Emissora ou à Devedora, ou de
fundos de investimento administrados por empresas
ligadas à Emissora ou à Devedora, assim entendidas
empresas que sejam subsidiárias, coligadas,
controladas, direta ou indiretamente, empresas sob
controle comum ou qualquer de seus diretores,
conselheiros, acionistas, bem como seus cônjuges,
companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau.

“CRA”

Significam os certificados de recebíveis do
agronegócio da série única da 48ª emissão da
Emissora, a serem emitidos com lastro nos Créditos do
Agronegócio e regulados por meio do Termo de
Securitização.

"Créditos do Agronegócio"

Significam todos e quaisquer direitos creditórios,
principais e acessórios, devidos pela Devedora por
força das Debêntures, enquadrados nos termos do
parágrafo 1º, do artigo 23, da Lei 11.076, livres de
quaisquer Ônus, que compõem o lastro dos CRA, aos
quais estão vinculados em caráter irrevogável e
irretratável, por força do regime fiduciário constituído
nos termos deste Termo de Securitização.
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"CSLL"

Significa a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

“Custodiante” ou
“Escriturador”

Significa a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira,
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º andar,
CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 22.610.500/0001-88.

"CVM"

Significa a Comissão de Valores Mobiliários.

"Data de Emissão"

Significa a data de emissão dos CRA, qual seja, 15 de
julho de 2020.

"Data de Integralização"

Significa a data em que irá ocorrer a integralização dos
CRA, em moeda corrente nacional, no ato da
subscrição dos CRA

"Data de Pagamento da
Remuneração"

Significa cada data de pagamento da Remuneração
aos Titulares dos CRA, conforme estabelecido na
Cláusula 6.3 do Termo de Securitização.

"Data de Vencimento"

Significa a data de vencimento dos CRA, qual seja, 15
de julho de 2025, ressalvadas as hipóteses de
liquidação do Patrimônio Separado e/ou de resgate
antecipado dos CRA, previstas neste Termo de
Securitização.

“Debêntures”

Significam as debêntures, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em série única, da 2ª (segunda) emissão
da Devedora, para colocação privada, emitida nos
termos da Escritura de Emissão, representativas dos
Créditos do Agronegócio vinculados aos CRA, em
caráter irrevogável e irretratável, por força do Regime
Fiduciário constituído nos termos da Cláusula 9 do
Termo de Securitização, cuja destinação dos recursos
encontra-se prevista na Escritura de Emissão, no
Termo de Securitização e neste Prospecto.

“Debêntures da 1ª Emissão”

Significam as debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, com garantia adicional
fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão
da Devedora, para colocação privada, no valor total de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), que
constitui lastro da série única da 42ª emissão de
certificados de recebíveis do agronegócio realizada
pela VERT Companhia Securitizadora.

“Decreto 6.306”

Significa o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de
2007, conforme alterado e atualmente em vigor.

“Despesas”

Significam as despesas da Emissão e da Oferta, que
deverão ser pagas diretamente pela Devedora ou com
os recursos do Fundo de Despesas, ou ainda, na
hipótese de sua insuficiência, com recursos do
Patrimônio Separado, conforme previsto no Termo de
Securitização.
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“Devedora” ou “Bem Brasil”

Significa a Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade por
ações sem registro de companhia aberta perante a
CVM, com sede na cidade de Araxá, Estado de Minas
Gerais, na Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol,
CEP 38.181-419, inscrita no CNPJ sob o nº
06.004.860/0001-80.

“Dia(s) Útil(eis)”

Significa todo dia que não seja sábado, domingo ou
feriado declarado nacional na República Federativa do
Brasil.

"Documentos da Oferta"

Significam os seguintes documentos, quando
mencionados conjuntamente: (i) a Escritura de
Emissão, conforme aditada; (ii) o Contrato de
Distribuição, conforme aditado, e eventuais Termos de
Adesão; (iii) o Termo de Securitização; (iv) os
Prospectos Preliminar e Definitivo; (v) minuta do
boletim de subscrição das Debêntures; (vi) minuta
padrão do Boletim de Subscrição; (vii) demais
instrumentos celebrados com os prestadores de
serviços contratados no âmbito da Oferta; e (viii) os
atos societários da Emissora e da Devedora.

“Emissão”

Significa a 48ª (quadragésima oitava) emissão de
certificados de recebíveis do agronegócio da Emissora,
cuja série única é objeto do Termo de Securitização.

“Emissora” ou
“Securitizadora”

Significa a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios
do Agronegócio 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
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar,
conjunto 32, CEP 05.419-001, Pinheiros, inscrita no
CNPJ sob o nº10.753.164/0001-43, com seus atos
constitutivos devidamente registrados e arquivados
na JUCESP sob o NIRE 35300367308.

“Encargos Moratórios”

Significa, ocorrendo impontualidade no pagamento de
qualquer quantia devida por força deste Termo de
Securitização, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
calculados pro rata temporis, desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento dos
valores inadimplidos pelo respectivo devedor, e multa
moratória não compensatória de 2% (dois por cento) sobre
o saldo do valor devido e não pago, acrescido da
Remuneração devida, que continuará a incidir sobre o valor
original do débito em atraso, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

“Escritura de Emissão” ou
“Escritura”

Significa o “Instrumento Particular de Escritura da 2ª
(segunda) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em
Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com
Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada,
da Bem Brasil Alimentos S.A.”, celebrado em 10 de junho
de 2020 e aditada em 12 de junho de 2020, entre
Devedora, Emissora, Fiadores e Agente Fiduciário, bem
como seus eventuais aditamentos.
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“Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado”

Significam os eventos que poderão ensejar a assunção
imediata da administração do Patrimônio Separado pelo
Agente Fiduciário e poderão ensejar a liquidação do
Patrimônio Separado em favor dos Titulares dos CRA,
conforme previstos no Termo de Securitização.

“Eventos de Retenção de
Tributos”

Significam quaisquer eventos em que a Devedora seja
demandada a realizar uma retenção, uma dedução ou
um pagamento referente a acréscimo de tributos sobre
os pagamentos devidos no âmbito das Debêntures,
incluindo, sem limitação, em decorrência de: (i)
eventuais alterações na legislação tributária, criando ou
elevando alíquotas do imposto de renda incidentes
sobre as Debêntures; ou (ii) a criação de novos tributos;
(iii) mudanças na interpretação ou aplicação da
legislação tributária por parte dos tribunais ou
autoridades governamentais; (iv) a interpretação de
tribunais ou autoridades sobre a estrutura de outras
emissões semelhantes às das Debêntures anteriormente
realizadas, de acordo com a qual a Devedora, a
Securitizadora ou terceiros responsáveis pela retenção
de tributos fiquem obrigados a realizar o recolhimento
de tributos relacionados a essas operações anteriores;
ou (v) outras exigências fiscais, a qualquer título,
relacionadas à estruturação, emissão, colocação,
custódia ou liquidação das Debêntures, que resulte na
obrigação de retenção de tributos que não seriam
incidentes caso o evento não tivesse ocorrido, nos
termos da Escritura de Emissão.

“Eventos de Vencimento
Antecipado”

Significam os Eventos de Vencimento Antecipado
Automático e os Eventos de Vencimento Não
Automáticos, quando referidos em conjunto.

“Eventos de Vencimento
Antecipado Automático”

Significam os eventos descritos na Cláusula 5.1.1 da
Escritura de Emissão, que ensejam o vencimento
antecipado automático das Debêntures e pagamento,
pela Devedora, do valor nominal unitário ou saldo do
valor nominal unitário, conforme o caso, acrescido da
atualização monetária e da respectiva remuneração das
Debêntures devida e, consequentemente, o Resgate
Antecipado Obrigatório Total dos CRA pelo mesmo valor.

“Eventos de Vencimento
Antecipado Não
Automático”

Significam os eventos descritos na Cláusula 5.2.1 da
Escritura de Emissão, que podem ensejar o vencimento
antecipado das Debêntures, observada a deliberação
prévia em Assembleia Geral e, caso declarado o
vencimento antecipado das Debêntures, o pagamento,
pela Devedora, do valor nominal unitário ou saldo do
valor nominal unitário, conforme o caso, acrescido da
atualização monetária e da respectiva remuneração das
Debêntures devida e, consequentemente, o Resgate
Antecipado Obrigatório Total dos CRA pelo mesmo valor.

“Fiadores”

Significa o: (i) Sr. João Emílio Rocheto, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o
nº 11.941.757-1, inscrito no CPF sob o nº 016.906.16806, residente e domiciliado na Fazenda Água Santa,
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localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170000, Zona Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas
Gerais; (ii) Sr. José Paulo Rocheto, brasileiro, casado,
produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG sob
o nº 17.667.196-1, inscrito no CPF sob o nº 094.476.85803, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Pereira,
365, São Joaquim, CEP 13.880-000, na cidade de Vargem
Grande do Sul, Estado de São Paulo; (iii) Sr. Celso Carlos
Roquetto, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da
Cédula de Identidade RG sob o nº 18.898.916, inscrito no
CPF sob o nº 094.477.058-47, residente e domiciliado na
Rua Ana Oliveira, 64, Centro, CEP 13.870-199, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, (iv) Ana
Graziela da Silva Rocheto, brasileira, casada, do lar,
portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº
32.732.909-9, inscrita no CPF sob o nº 220.228.718-39,
residente e domiciliada na Avenida Joaquim Pereira,
365, São Joaquim, CEP 13.880-000, na cidade de
Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo; e (v) Sra.
Marisa Aparecida Margoto Rocheto, brasileira,
casada, administradora, portadora da Cédula de
Identidade RG sob o nº 12.859.399-4 SSP/SP, inscrita
no CPF sob o nº 024.650.838-80, residente e
domiciliada na Fazenda Água Santa, localizada na
Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170-000, Zona
Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais,
quando considerados em conjunto.
“Fiança”

Significa a garantia fidejussória na modalidade de fiança
prestada por cada Fiador, obrigando-se individualmente
de forma irrevogável, irretratável e não solidária entre si,
como principal responsável pelo pagamento de até 20%
(vinte por cento) do Valor Total da Emissão (conforme
abaixo definido), nos termos da Escritura de Emissão.

“Fornecedores”

Significa os fornecedores de batatas consumo “in
natura” a serem adquiridas pela Devedora com os
recursos decorrentes das Debêntures, conforme
listados no Anexo V da Escritura de Emissão

“Fundo de Despesas”

Significa o fundo de despesas que integrará o Patrimônio
Separado e terá como objetivo o pagamento de todas as
despesas de manutenção dos CRA, que será mantido na
Conta do Fundo de Despesas, conforme disciplinado na
Cláusula 16.2 e seguintes do Termo de Securitização.

“Governo Federal” ou
“Governo Brasileiro”

Significa o Governo da República Federativa do Brasil.

“Grupo Econômico”

Significa o conjunto formado por: (a) Devedora; (b) os
Controladores da Devedora; e (c) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Devedora.

“IGP-M”

Significa o Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado
e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
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“IN RFB 971”

Significa a Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009.

“IN RFB 1.585”

Significa a Instrução Normativa da RFB nº 1.585, de 31 de
agosto de 2015.

“Instrução CVM 358”

Significa a Instrução da CVM nº 358, de 03 de janeiro de
2002, conforme alterada e atualmente em vigor.

“Instrução CVM 400”

Significa a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro
de 2003, conforme alterada e atualmente em vigor.

“Instrução CVM 539”

Significa a Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro
de 2013, conforme alterada e atualmente em vigor.

“Instrução CVM 583”

Significa a Instrução da CVM nº 583, de 20 de dezembro
de 2016, conforme alterada.

“Instrução CVM 600”

Significa a Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de
2018, conforme alterada.

“Investidores” ou
“Investidores Qualificados”

Significam os investidores qualificados, conforme
definido no artigo 9º-B e 9º-C da Instrução CVM 539.

“Investimentos Permitidos”

Significa: (i) letras financeiras do Tesouro de emissão do
Tesouro Nacional; (ii) certificados de depósitos bancários
com liquidez diária emitidos por instituições financeiras
que tenham a classificação de risco igual ou superior ao
risco soberano, em escala nacional, atribuída pela
Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., Fitch Ratings
Brasil Ltda. ou Moody's América Latina Ltda.; e (iii)
operações compromissadas com lastro em títulos
públicos pós fixados e indexados à SELIC, de emissão do
Governo Federal do Brasil, com liquidez diária.

“IOF/Câmbio”

Significa o Imposto sobre Operações de Câmbio.

“IOF/Títulos”

Significa o Imposto sobre Operações com Títulos e
Valores Mobiliários.

“IOF”

Significa o Imposto sobre Operações Financeiras.

“IPCA”

Significa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.

“IR”

Significa o Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza.

“IRPJ”

Significa o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.

“IRRF”

Significa o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte.

“ISS”

Significa o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISS.

“JUCEMG”

Significa a Junta Comercial do estado de Minas Gerais.
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“JUCESP”

Significa a Junta Comercial do estado de São Paulo.

“Lei das Sociedades por
Ações”

Significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Lei 8.981”

Significa a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Lei 9.514”

Significa a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Lei 10.931”

Significa a Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Lei 11.033”

Significa a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Lei 11.076”

Significa a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 2004,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Lei 13.169”

Significa a Lei nº 13.169, de 6 de outubro de 2015,
conforme alterada e atualmente em vigor.

“Leis Anticorrupção”

Significa, em conjunto, (i) a Lei nº 12.529, de 30 de
novembro de 2011, conforme alterada e atualmente em
vigor; (ii) a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998,
conforme alterada e atualmente em vigor; (iii) a Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada e
atualmente em vigor; (iv) o Decreto nº 8.420, de 18 de
março de 2015; bem como, conforme aplicável, (v) o US
Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA); e (vi) o UK
Bribery Act de 2010.

“Livro de Registro das
Debêntures”

Significa “Livro de Registro de Debêntures Nominativas”
lavrado e mantido pela Devedora, nos termos dos artigos
31 e 63 da Lei das Sociedades por Ações, relativo às
Debêntures, a ser registrado perante a JUCEMG.

"MDA"

Significa o MDA - Módulo de Distribuição de Ativos,
administrado e operacionalizado pela B3.

“MP 931”

Significa a Medida Provisória nº 931, de 30 de março de
2020.

“Normas”

Significa qualquer código, lei, decreto, medida
provisória, regulamento, instrução normativa, parecer
de orientação, promulgado por autarquias, órgãos
federais, estaduais e municipais, bem como qualquer
Autoridade.

“NTN-B”

Significa a nota do tesouro nacional, série B, principal.

“Obrigações Garantidas”

Significam todas as obrigações, presentes e futuras,
principais e acessórias, assumidas pela Devedora ou
pelos Fiadores por meio da Escritura de Emissão,
incluindo o valor nominal, encargos financeiros, multas,
juros de mora e multa moratória, de todas as obrigações

12

pecuniárias assumidas pela Devedora ou pelos Fiadores
na Escritura de Emissão, incluindo as obrigações de
constituição e recomposição do Fundo de Despesas, e de
todos os demais custos, despesas e encargos oriundos da
Escritura de Emissão ou da legislação aplicável, incluindo
despesas judiciais ou administrativas, além de eventuais
tributos, taxas e comissões aplicáveis nos termos da
Escritura de Emissão, garantidas pela Fiança, nos termos
da Escritura de Emissão.
“Oferta”

Significa a distribuição pública dos CRA, nos termos da
Instrução CVM 400 e da Instrução CVM 600.

“Ônus”

Significam quaisquer: (i) ônus, gravames, direitos e
opções, compromisso à venda, outorga de opção,
fideicomisso, uso, usufruto, acordo de acionistas,
cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade,
preferência ou prioridade, garantias reais ou pessoais,
encargos; (ii) promessas ou compromissos ou
controvérsias ou opções ou acordos ou tributos com
relação a qualquer dos negócios acima descritos; e/ou
(iii) quaisquer litígios, procedimentos feitos ajuizados,
fundados em ações reais ou pessoais reipersecutórias,
tributos (federais, estaduais ou municipais), de qualquer
natureza, inclusive por atos involuntários, inclusive ações
ou procedimentos judiciais, extrajudiciais, arbitrais ou
administrativos.

“Opção de Lote Adicional”

Significa a opção de aumentar em até 20% (vinte por
cento) a quantidade dos CRA originalmente ofertada,
correspondendo a um aumento de, no máximo, 40.000
(quarenta mil) CRA, equivalente a, na Data de Emissão,
R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), a critério
da Emissora, conforme previamente decidido em
conjunto com o Coordenador Líder, nos termos do artigo
14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, nas mesmas
condições dos CRA inicialmente ofertados. Os CRA
oriundos do exercício da Opção de Lote Adicional serão
distribuídos sob regime de melhores esforços de
colocação pelo Coordenador Líder.

“Orçamento”

Significa o orçamento estimado para a destinação dos
recursos captados pela Devedora no âmbito da Escritura
de Emissão, nos termos nela previstos.

“Participantes Especiais”

Significam as instituições financeiras autorizadas a
operar no mercado de capitais brasileiro, convidadas
pelo Coordenador Líder, sujeitas aos termos e às
condições do Contrato de Distribuição, para auxiliar na
distribuição dos CRA, devendo, para tanto, ser
celebrados Termos de Adesão ao Contrato de
Distribuição.

“Patrimônio Separado”

Significa o patrimônio constituído em favor dos Titulares
dos CRA após a instituição do Regime Fiduciário,
administrado pela Emissora ou pelo Agente Fiduciário,
conforme o caso, e composto pelos (i) Créditos do
Agronegócio, e (ii) valores que venham a ser depositados
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na Conta Centralizadora, na Conta do Fundo de
Despesas, bens e/ou direitos decorrentes do item (i)
acima, e dos Investimentos Permitidos, que integram o
Patrimônio Separado. O Patrimônio Separado não se
confunde com o patrimônio comum da Emissora e se
destina exclusivamente à liquidação dos CRA, bem como
ao pagamento dos respectivos custos e obrigações
fiscais relacionados à Emissão, nos termos deste Termo
de Securitização e do artigo 11 da Lei 9.514.
“Pedido de Reserva”

Significa os pedidos de reserva celebrados pelos
investidores que manifestem, ao Coordenador Líder ou
Participante Especial, suas intenções durante o Período
de Reserva, nos termos dos artigos 44 e 45 da Instrução
CVM 400. Neste sentido, é admissível o recebimento de
reservas, a partir da data a ser indicada em Aviso ao
Mercado, para subscrição, as quais somente serão
confirmadas pelo subscritor após o início do período de
distribuição.

“Período de Capitalização”

Significa o período de tempo que se inicia: (i) a partir da
Data da Integralização (inclusive) e termina na primeira
Data de Pagamento da Remuneração (exclusive), no
caso do primeiro Período de Capitalização; e (ii) na Data
de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior
(inclusive), no caso dos demais Períodos de
Capitalização, e termina na Data de Pagamento da
Remuneração do respectivo período (exclusive), tudo
conforme as datas na coluna “Período de Capitalização
da Remuneração” da tabela constante no Anexo III do
Termo de Securitização. Cada Período de Capitalização
sucede o anterior sem solução de continuidade, até a
Data de Vencimento ou até a data do Resgate
Antecipado Obrigatório Total dos CRA, conforme o caso.

“Período de Colocação”

Significa o prazo de até 6 (seis) meses, contados a partir
da data de divulgação do Anúncio de Início, nos termos
da regulamentação aplicável, para a colocação dos CRA
e para a conclusão da Oferta.

“Período de Reserva”

Significa o período compreendido entre 23 de junho de
2020 e 29 de junho de 2020, inclusive, no qual haverá
a coleta de intenções de investimento dos Investidores
mediante o recebimento, pelo Coordenador Líder ou
Participante Especial, dos Pedidos de Reserva.

“Pessoa”

Significa qualquer pessoa natural, pessoa jurídica (de
direito público ou privado), personificada ou não,
condomínio, trust, veículo de investimento, comunhão
de recursos ou qualquer organização que represente
interesse comum, ou grupo de interesses comuns,
inclusive previdência privada patrocinada por qualquer
pessoa jurídica.

“Pessoa(s) Vinculada(s)”

Significa qualquer pessoa que seja: (i) controladores,
administradores ou empregados da Emissora, da
Devedora, dos Fiadores ou de outras pessoas
vinculadas à Emissão ou à Oferta, bem como seus
14

cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii)
controladores ou administradores do Coordenador
Líder ou de qualquer dos Participantes Especiais; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos do
Coordenador Líder ou de qualquer dos Participantes
Especiais diretamente envolvidos na estruturação da
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços
ao Coordenador Líder ou a qualquer das Participantes
Especiais; (v) demais profissionais que mantenham,
com o Coordenador Líder ou qualquer das
Participantes Especiais, contrato de prestação de
serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional no âmbito
da Oferta; (vi) pessoas naturais que sejam, direta ou
indiretamente, controladoras ou participem do
controle societário do Coordenador Líder ou dos
Participantes Especiais; (vii) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ao
Coordenador Líder ou a qualquer das Participantes
Especiais desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores
das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e
(ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.
"PIS"

Significa a Contribuição ao Programa de Integração
Social.

“Preço de Resgate”

Significa o valor a ser pago pela Emissora a título de
resgate dos CRA, na ocorrência de Resgate Antecipado
Obrigatório Total dos CRA em razão do Resgate
Antecipado Facultativo Total das Debêntures, nos
termos da Cláusula 7.2 do Termo de Securitização, que
deverá corresponder ao valor total dos recursos pagos
pela Devedora em decorrência do Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures.

“Preço de Resgate
Obrigatório”

Significa o valor a ser pago pela Emissora a título de
Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA em
razão da declaração de vencimento antecipado das
Debêntures, que deverá corresponder ao Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme o caso, acrescido da atualização monetária
e Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a
primeira Data de Integralização, ou a Data de
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior,
o que ocorrer por último, conforme aplicável, até a
data de declaração de vencimento antecipado das
Debêntures.

“Preço de Integralização”

Os CRA serão integralizados à vista, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional, por
intermédio
dos
procedimentos
operacionais
estabelecidos pela B3, pelo seu Valor Nominal
Unitário.
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“Data de Liquidação”

Significa a data de liquidação dos CRA que ocorrerá
conforme o cronograma indicativo deste Prospecto
Preliminar, na qual serão liquidados os CRA objeto de
Pedidos de Reserva.

“Prospecto Definitivo”

Significa o prospecto definitivo da Oferta, a ser
disponibilizado aos Investidores após a obtenção do
registro da Oferta na CVM, quando da divulgação do
Anúncio de Início.

“Prospecto Preliminar”

Significa o prospecto preliminar da Oferta, a ser
disponibilizado aos Investidores quando da divulgação
do Aviso ao Mercado.

“Prospectos”

Significam, conjuntamente, o Prospecto Preliminar e o
Prospecto Definitivo, disponibilizados ao público,
referidos em conjunto ou individual e indistintamente,
exceto se expressamente indicado o caráter
preliminar ou definitivo do documento, conforme o
caso.

“Regime Fiduciário”

Significa o regime fiduciário, constituído pela Emissora
em favor dos Titulares dos CRA, instituído sobre o
Patrimônio Separado, nos termos da Lei 11.076 e da
Lei 9.514, conforme previsto na Cláusula 9 do Termo
de Securitização.

“Relatório dos Índices
Financeiros”

Significa o relatório a ser disponibilizado pela
Devedora à Emissora e ao Agente Fiduciário para fins
de verificação do cumprimento dos índices
financeiros, nos termos da Cláusula 8.3.1, item (xviii)
do Termo de Securitização.

“Remuneração”

Significa os juros remuneratórios que serão pagos aos
Titulares dos CRA, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário Atualizado dos CRA ou saldo do Valor Nominal
Unitário Atualizado dos CRA, conforme o caso, a serem
definidos em Processo de Bookbuilding, em todo caso
limitado ao maior entre: (i) 5,25% (cinco inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii) a
somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro
IPCA, apurado no Dia Útil imediatamente anterior à
data do Procedimento de Bookbuilding, e até 3,50%
(três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculados pro rata temporis a partir da Data de
Integralização ou última data de pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento, de acordo com a Cláusula 6.2 do Termo
de Securitização.

“Remuneração das
Debêntures”

Significa os juros remuneratórios que serão pagos ao
titular das Debêntures, incidente sobre o Valor
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures ou saldo
do Valor Nominal Unitário Atualizado das, conforme o
caso, a serem definidos em Processo de Bookbuilding,
em todo caso limitado ao maior entre: (i) 5,25% (cinco
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano;
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e (ii) a somatória, de forma exponencial, entre o
Tesouro IPCA, apurado no Dia Útil imediatamente
anterior à data do Procedimento de Bookbuilding, e
3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento)
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculada pro rata temporis a partir do primeiro
dia útil anterior à Data de Integralização ou última data
de pagamento da Remuneração, conforme o caso, até
a data do efetivo pagamento, de acordo com os
termos da Escritura de Debêntures.
“Resgate Antecipado
Obrigatório dos CRA”

Significa o resgate antecipado parcial dos CRA, a ser
realizado na ocorrência de Resgate Antecipado
Obrigatório das Debêntures, conforme previsto no
Termo de Securitização.

"Resgate Antecipado
Obrigatório Total dos CRA"

Significa o resgate antecipado da totalidade dos CRA
feita pela Emissora, em decorrência: (i) do Resgate
Antecipado Facultativo Total das Debêntures,
observadas as condições previstas no Termo de
Securitização e na Escritura de Emissão; ou (ii) de um
evento de vencimento antecipado das Debêntures,
nos termos da Escritura de Emissão, observadas as
condições previstas no Termo de Securitização e na
Escritura de Emissão.

"Resgate Antecipado
Facultativo Total das
Debêntures"

Significa o resgate antecipado total das Debêntures, a
ser realizada pela Devedora, a seu exclusivo critério,
nos termos das Cláusulas 4.8.3 e seguintes da Escritura
de Emissão.

“Resolução CMN 4.373”

Significa a Resolução nº 4.373, emitida pelo CMN, em
29 de setembro de 2014, conforme alterada e
atualmente em vigor.

“RFB”

Significa a Receita Federal do Brasil.

"Taxa de Administração"

Significa a taxa de administração à qual a Emissora fará
jus, correspondente a (i) a uma parcela única inicial de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), líquida de todos e
quaisquer tributos, devida uma única vez até o 5º
(quinto) Dia Útil após a primeira Data de
Integralização, a ser custeada pela Devedora por meio
do Fundo de Despesas; e (ii) parcelas mensais no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, líquido de todos e
quaisquer tributos, as quais deverão ser arcadas pela
Devedora por meio do Fundo de Despesa, sendo tal
valor atualizado anualmente pela variação acumulada
do IGP-M e devida mesmo após o vencimento dos
CRA, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome
dos Titulares dos CRA, nos termos do Termo de
Securitização.

"Termo de Adesão"

significa cada termo de adesão a ser eventualmente
celebrado entre o Coordenador Líder e o respectivo
Participante Especial, de acordo com o disposto na
Cláusula 12 do Contrato de Distribuição.
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"Termo de Securitização"

significa o "Termo de Securitização de Créditos do
Agronegócio para Emissão de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª
(quadragésima oitava) Emissão da Eco Securitizadora
de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados
em Créditos do Agronegócio Devidos pela Bem Brasil
Alimentos S.A." a ser celebrado entre a Emissora e o
Agente Fiduciário.

“Tesouro IPCA”

Significa o Tesouro IPCA principal, com vencimento em
agosto de 2024, nova denominação da NTN-B
principal.

“Titulares dos CRA”

Significam os Investidores que venham a subscrever e
integralizar os CRA da presente Oferta, bem como os
Investidores que venham a adquirir os CRA no
mercado secundário após o encerramento da Oferta.

“Valor Nominal Unitário”

Significa o valor nominal unitário dos CRA que
corresponderá a R$1.000,00 (mil reais), na Data de
Emissão.

“Valor Nominal Unitário das Significa o valor nominal unitário das Debêntures que
Debêntures”
corresponderá a R$1.000,00 (mil reais), na data de
emissão das Debêntures.
“Valor Nominal
Atualizado”

Unitário Significa o Valor Nominal Unitário dos CRA, atualizado
a partir da Data de Integralização dos CRA, inclusive,
pela variação acumulada do IPCA.

“Valor Nominal Unitário Significa o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou
Atualizado das Debêntures” seu saldo, atualizado a partir do primeiro dia útil
anterior à Data de Integralização, pela variação
acumulada do IPCA, calculada de forma pro rata
temporis por Dias Úteis até a integral liquidação das
Debêntures, sendo o produto da atualização
monetária automaticamente incorporado ao Valor
Nominal Unitário das Debêntures ou seu saldo,
conforme fórmula determinada na Escritura de
Emissão.
“Valor Total da Emissão”

Significa o valor total da Emissão que será,
inicialmente, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais), observado que o valor originalmente ofertado
poderá ser aumentado em até 20% (vinte por cento),
conforme o exercício, total ou parcial, da Opção de
Lote Adicional.

“Valor Total do Fundo de Significa o valor total do Fundo de Despesas,
Despesas”
correspondente ao montante suficiente para o
pagamento das Despesas de manutenção dos CRA por
um período de 3 (três) meses consecutivos, no valor
de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).
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Exceto se expressamente indicado de modo diverso, palavras e expressões em
maiúsculas, não definidas neste Prospecto, terão o significado previsto acima ou nos
demais Documentos da Oferta, conforme o caso. Todas as definições estabelecidas
neste Prospecto que designem o singular incluirão o plural e vice-versa e poderão ser
empregadas indistintamente no gênero masculino ou feminino, conforme o caso e as
referências contidas neste Prospecto a quaisquer contratos ou documentos significam
uma referência a tais contratos ou documentos da maneira que se encontrem em vigor,
conforme aditados e/ou, de qualquer forma, modificados.
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DOCUMENTOS INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR POR REFERÊNCIA
As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela
relativas, tais como histórico, atividades, estrutura organizacional, propriedades,
plantas e equipamentos, composição do capital social, administração, recursos
humanos, processos judiciais, administrativos e arbitrais e as informações exigidas no
anexo III e anexo III-A, ambos da Instrução CVM 400, incluindo também (i) a descrição
dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim entendidos
os negócios realizados com os respectivos controladores, bem como empresas ligadas,
coligadas, sujeitas a controle comum ou que integrem o mesmo grupo econômico da
Emissora, conforme requisitado no artigo 1º, VI, do anexo I do Código ANBIMA, e (ii)
análise e comentários da administração sobre as demonstrações financeiras da
Emissora, podem ser encontradas no Formulário de Referência da Emissora, elaborado
nos termos da Instrução CVM 480, que se encontra disponível para consulta no seguinte
website:


www.cvm.gov.br (neste website, acessar "Informações de Regulados”, clicar
em “Companhias”, após, clicar em “Consulta a Informações de
Companhias”, em seguida clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de
Companhias”, buscar "Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do
Agronegócio S.A.", e selecionar "Formulário de Referência").
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA EMISSORA
As informações divulgadas pela Emissora acerca de seus resultados, as demonstrações
financeiras e as informações trimestrais - ITR, elaboradas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas
internacionais de relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards Board
(IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM, para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e para o período findo em 31 de
março de 2020 podem ser encontradas no seguinte website:


www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Informações de Regulados”, clicar
em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de
Companhias”, em seguida “Informações periódicas e eventuais de
companhias (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre
outros)” buscar por “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A”, e selecionar
“ITR” ou “DFP”, conforme o caso).
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA
As demonstrações financeiras divulgadas pela Bem Brasil Alimentos S.A., para o
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, a Lei das Sociedades por Ações, as normas
internacionais de relatório (IFRS) emitidos pelo International Accounting Standards
Board (IASB), as normas e regulamentos emitidos pela CVM, e estão anexas a este
Prospecto.
As demonstrações financeiras da Devedora de 31 de dezembro de 2019, e o respectivo
relatório do auditor independente, serão disponibilizadas à Emissora para arquivamento
na CVM pela Emissora, devendo ser atualizadas anualmente até a data de vencimento
dos CRA.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto Preliminar inclui estimativas e projeções, inclusive na seção “Fatores de
Risco”, nas páginas 96 a 125 deste Prospecto Preliminar.
As presentes estimativas e declarações estão baseadas, em grande parte, nas
expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou
podem potencialmente vir a afetar os negócios da Devedora e/ou da Emissora, sua
condição financeira, seus resultados operacionais ou projeções. Embora as estimativas
e declarações acerca do futuro encontrem-se baseadas em premissas razoáveis, tais
estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições, e são
feitas com base em informações atualmente disponíveis.
As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores,
incluindo, mas não se limitando a:
(i)

conjuntura econômica e mercado agrícola global e nacional;

(ii)

dificuldades técnicas nas suas atividades;

(iii)

alterações nos negócios da Emissora ou da Devedora;

(iv)

alterações nos preços do mercado agrícola, nos custos estimados do
orçamento e demanda da Devedora, e nas preferências e situação financeira
de seus clientes;

(v)

acontecimentos políticos, econômicos e sociais no Brasil e no exterior;

(vi)

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia,
tributos, tarifas ou ambiente regulatório no Brasil;

(vii)

alterações
nas
condições
gerais
da
economia,
incluindo,
exemplificativamente, a inflação, taxas de juros, nível de emprego,
crescimento populacional e confiança do consumidor;

(viii)

capacidade de pagamento dos financiamentos contraídos pela Devedora e
cumprimento de suas obrigações financeiras;

(ix)

capacidade da Devedora de contratar novos financiamentos e executar suas
estratégias de expansão; e

(x)

outros fatores mencionados na seção “Fatores de Risco” nas páginas 96 a
125 deste Prospecto e nos itens “4.1. Fatores de Risco” e “4.2. Riscos de
Mercado” do Formulário de Referência da Emissora, incorporado por
referência a este Prospecto.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas
referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar
que serão atualizadas ou revisadas em razão da disponibilização de novas informações,
de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e
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incertezas e não consistem em qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que
os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das
expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações
acerca do futuro constantes deste Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda, os
resultados futuros e desempenho da Emissora e da Devedora podem diferir
substancialmente daqueles previstos em suas estimativas em razão, inclusive, dos
fatores mencionados acima.
Por conta dessas incertezas, o Investidor não deve se basear nestas estimativas e
declarações futuras para tomar uma decisão de investimento nos CRA.
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RESUMO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta e os CRA. Para uma
descrição mais detalhada da operação que dá origem aos Créditos do Agronegócio, vide
a seção "Características Gerais dos Créditos do Agronegócio" na página 83 deste
Prospecto Preliminar.
Recomenda-se ao Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura
cuidadosa deste Prospecto Preliminar, inclusive seus Anexos, e, em especial, a seção
“Fatores de Risco” nas páginas 96 a 125 deste Prospecto, do Termo de Securitização e
do Formulário de Referência da Emissora.
Securitizadora

Eco Securitizadora
Agronegócio S.A.

de

Direitos

Creditórios

do

Coordenador Líder

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

Participantes Especiais

Instituições financeiras autorizadas a atuar no sistema de
distribuição de valores mobiliários para participar da
Oferta na qualidade de participante especial, sendo
que, neste caso, serão celebrados os Termos de Adesão

Agente Fiduciário

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.

Custodiante ou Escriturador

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda.
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. entende que não há qualquer conflito de interesse
em relação à sua atuação como escriturador e
instituição custodiante no âmbito da Oferta.

Banco Liquidante

Banco Bradesco S.A. ou outra instituição financeira que
venha substituí-lo nessa função.

Autorização Societária

(i) Assembleia geral extraordinária da Emissora, realizada
em 12 de março de 2019, cuja ata foi registrada perante
a JUCESP em22 de abril de 2019, sob o nº 216.793/19-1
e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal “O Estado de São Paulo” em 9 de maio de 2019;
(ii) reunião do conselho de administração da Emissora,
realizada em 13de março de 2019, cuja ata foi
registrada perante a JUCESP em 22 de abril de 2019, sob
o nº 216.799/19-1 e publicada no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no jornal “O Estado de São Paulo”
em 9 de maio de 2019, que outorgou à diretoria da
Emissora o poder para autorizar emissões de
certificados
de
recebíveis
do
agronegócio,
independentemente do valor; (iii) reunião de diretoria
da Emissora realizada em 17 de abril de 2020, cuja ata
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foi registrada perante a JUCESP em 3 de junho de 2020,
sob o nº 193.835/20-4, na qual foi deliberada a emissão
de certificados de recebíveis do agronegócio da presente
da Oferta no montante de até R$180.000.000,00 (cento
e oitenta milhões de reais); (iv) reunião de diretoria da
Emissora realizada em 5 de junho de 2020, cuja ata será
devidamente registrada perante a JUCESP, na qual
rerratifica o montante da presente Oferta para até
R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de
reais) e (v) Assembleia geral extraordinária da Devedora
realizada em 5 de junho de 2020, cuja ata foi registrada
perante a JUCEMG em 10 de junho de 2020 sob o nº
7871815 e será publicada no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais e no jornal “Correio de Araxá”, na qual foi
deliberada a emissão das Debêntures, bem como sua
vinculação aos CRA, a prestação das Fianças e a
assinatura dos demais Documentos da Oferta pela
Devedora e pelos Fiadores.
Número das Séries e da
Emissão dos CRA

Os CRA representam a série única da 48ª emissão de
certificados de recebíveis do agronegócio da
Emissora.

Créditos do Agronegócio

Todos e quaisquer direitos creditórios, principais e
acessórios, devidos pela Bem Brasil por força das
Debêntures, adquiridos pela Emissora por meio da
Escritura de Emissão, caracterizados como direitos
creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo
primeiro, do artigo 23, da Lei 11.076, que compõem o
lastro dos CRA, aos quais estão vinculados em caráter
irrevogável e irretratável, por força do Regime
Fiduciário constituído nos termos do Termo de
Securitização.

Devedora e emissora das
Debêntures

Bem Brasil Alimentos S.A.

Número de Séries

A emissão será realizada em série única.

Código ISIN dos CRA

BRECOACRA5Q3

Local e Data de Emissão dos
CRA objeto da Oferta

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo a data
de emissão dos CRA, 15 de julho de 2020.

Valor Total da Emissão

Inicialmente, o Valor Total da Emissão é de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais),
observado que o valor originalmente ofertado poderá
ser aumentado em até 20% (vinte por cento) conforme
o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional.

Quantidade de CRA

A quantidade inicial de CRA emitida é de 200.000
(duzentos mil) CRA, observado que a quantidade de CRA
originalmente ofertado poderá ser aumentado em até
20% (vinte por cento) conforme o exercício total ou
parcial da Opção de Lote Adicional.
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Valor Nominal Unitário

Os CRA terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil
reais), na Data de Emissão.

Lastro dos CRA

Créditos do Agronegócio, devidos pela Devedora por
força das Debêntures, que serão subscritas e
integralizadas pela Securitizadora, nos termos da
Escritura de Emissão, caracterizados como direitos
creditórios do agronegócio nos termos do parágrafo
primeiro, do artigo 23, da Lei 11.076.

Forma dos CRA

Os CRA serão emitidos sob a forma nominativa e
escritural, sem emissão de certificados.

Comprovação de
Titularidade

A titularidade dos CRA será comprovada por extrato
emitido pela B3, quando estiverem custodiados
eletronicamente na B3. Adicionalmente, será
considerado como comprovante, extrato emitido pelo
Escriturador, considerando as informações prestadas
pela
B3,
quando
estiverem
custodiados
eletronicamente na B3.

Prazo

Os CRA terão vencimento em 15 de julho de 2025,
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e
resgate antecipado dos CRA previstas no Termo de
Securitização.

Atualização Monetária

O Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo será
atualizado a partir da Data de Integralização dos CRA,
pela variação percentual acumulada do IPCA, calculada
de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral
liquidação dos CRA, sendo o produto da atualização
incorporado ao Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu
saldo automaticamente, de acordo com a Cláusula 6.1
do Termo de Securitização.

Remuneração dos CRA

Os CRA farão jus a juros remuneratórios que serão
pagos aos Titulares dos CRA, incidentes sobre o Valor
Nominal Unitário Atualizado dos CRA ou saldo do Valor
Nominal Unitário Atualizado dos CRA, conforme o caso,
a serem definidos em Processo de Bookbuilding, em
todo caso limitado ao maior entre: (i) 5,25% (cinco
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano; e
(ii) a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro
IPCA, apurado no Dia Útil imediatamente anterior à
data do Procedimento de Bookbuilding, e até 3,50%
(três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,,
calculados pro rata temporis a partir da Data de
Integralização ou última data de pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento, de acordo com a Cláusula 6.2 do Termo de
Securitização.

Pagamento da Remuneração
dos CRA

A Remuneração será paga nas datas previstas na tabela
presente no Anexo III do Termo de Securitização, sendo
o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2021 e o
último na Data de Vencimento, ressalvadas as hipóteses
de vencimento antecipado e resgate antecipado dos
CRA previstas no Termo de Securitização.
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Regime Fiduciário

O regime fiduciário, em favor da Emissão e dos Titulares de
CRA, instituído sobre os créditos do Patrimônio Separado,
nos termos da Lei 11.076 e da Lei 9.514.

Garantias

Não serão constituídas garantias específicas, reais ou
pessoais, sobre os CRA, os quais gozam das garantias
que integram as Debêntures. Os CRA não contarão com
garantia flutuante da Emissora, razão pela qual
qualquer bem ou direito integrante do patrimônio da
Emissora, que não componha o patrimônio separado da
Emissão, não será utilizado para satisfazer as obrigações
decorrentes da emissão do CRA. As Debêntures contam
com Fianças prestadas pelos Fiadores.

Resgate Antecipado dos CRA

Os CRA estão sujeitos a resgate antecipado nas
hipóteses e na forma prevista no item 7 do Termo de
Securitização.

Eventos de Liquidação do
Patrimônio Separado

A ocorrência de qualquer um dos Eventos de Liquidação
do Patrimônio Separado previstos no item 10.3. do
Termo de Securitização poderá ensejar a assunção
imediata da administração do Patrimônio Separado,
sendo certo que, nesta hipótese, o Agente Fiduciário
deverá convocar em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data em que tomar conhecimento do evento,
Assembleia Geral.
A Assembleia Geral realizada especificamente para fins
de declaração da não liquidação do Patrimônio
Separado, nos termos da Cláusula 10.3.2 do Termo de
Securitização acima, será convocada mediante edital
publicado por 3 (três) vezes, com antecedência de, no
mínimo, 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação
onde tenham sido emitidos os CRA. A Assembleia Geral
será considerada instalada em primeira convocação se
houver a presença de Titulares dos CRA que
representem, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos CRA em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer
número, sendo válidas as deliberações tomadas pela
maioria absoluta de Titulares dos CRA. Caso não haja
quórum suficiente para referida deliberação em
qualquer convocação, será entendido pela liquidação
do Patrimônio Separado

Boletim de Subscrição

A aquisição dos CRA será formalizada mediante a
assinatura do Boletim de Subscrição pelo Investidor,
que estará sujeito aos termos e condições da Oferta e
aqueles previstos no respectivo boletim de subscrição.
O Boletim de Subscrição será assinado somente após o
registro definitivo da Oferta pela CVM.

Preço de Integralização e
Forma de Integralização

Os CRA serão integralizados à vista, no ato da
subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de
Integralização. Todos os CRA serão subscritos e
integralizados em uma única Data de Integralização.
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Distribuição, Negociação,
Custódia Eletrônica e
Liquidação Financeira

Os CRA serão depositados, nos termos do artigo 3º da
Instrução CVM 541, (i) para distribuição pública no
mercado primário por meio do MDA administrado e
operacionalizado pela B3, sendo a liquidação financeira
realizada por meio da B3; e (ii) para negociação no
mercado secundário, em mercados de bolsa e balcão
organizado, por meio do CETIP21, administrado e
operacionalizado pela B3, sendo a liquidação
financeira dos eventos de pagamento e a custódia
eletrônica dos CRA realizada por meio da B3.

Forma e Procedimento de
Distribuição dos CRA

O Coordenador Líder realizará a distribuição pública dos
CRA para o volume inicialmente ofertado de
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), desde
que cumpridas todas as Condições Precedentes na data
em que forem exigidas, nos termos previstos no
Contrato de Distribuição, sob regime de garantia firme
de colocação, observado que o Valor originalmente
ofertado poderá ser aumentado em até 20% (vinte por
cento), conforme o exercício, total ou parcial, da Opção
de Lote Adicional, chegando, neste caso, ao volume de
até R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de
reais).
Para maiores informações sobre o procedimento de
distribuição e colocação dos CRA, consultar o item
“Distribuição dos CRA” da Seção “Informações Relativas
aos CRA e à Oferta” na página 59 deste Prospecto.

Condições Precedentes

O cumprimento, por parte do Coordenador Líder, dos
deveres e obrigações assumidos no Contrato de
Distribuição, está condicionado, mas não limitado, ao
atendimento das condições precedentes descritas na
cláusula 3.1 do Contrato de Distribuição (consideradas
condições suspensivas, nos termos do artigo 125 do
Código Civil), a exclusivo critério do Coordenador Líder,
até a data da liquidação financeira dos CRA, sem
prejuízo de outras que vierem a ser convencionadas nos
documentos a serem celebrados posteriormente para
regular a Oferta
O Coordenador Líder poderá, a seu exclusivo critério,
conceder dispensa ou prazo adicional para
cumprimento das Condições Precedentes.
Observado o disposto no parágrafo abaixo, o não
atendimento de uma ou mais Condições Precedentes,
anteriormente à concessão do registro da Oferta pela
CVM, será tratado como modificação da Oferta, nos
termos da Instrução CVM 400 e conforme exposto na
seção "Suspensão, Cancelamento, Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta",
na página 64 deste Prospecto Preliminar.
Na hipótese de uma ou mais Condições Precedentes
não serem atendidas, o Coordenador Líder poderá
decidir pela não continuidade da Oferta e resilir o
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Contrato de Distribuição, com o consequente
cancelamento da Oferta e não produção de efeitos
entre as partes, exceto pela obrigação da Devedora de
reembolsar o Coordenador Líder por todas as despesas
incorridas com relação à Oferta, conforme indicadas na
Cláusula 14 do Contrato de Distribuição, e realizar o
pagamento da remuneração de descontinuidade única
e exclusivamente se as Condições Precedentes não
forem atendidas por ato imputável à Devedora,
observado o disposto na Cláusula 11.4 do Contrato de
Distribuição.
Pessoas Vinculadas

Serão consideradas pessoas vinculadas no âmbito da
Oferta, conforme indicado por cada um dos Investidores
nos respectivos boletins de subscrição dos CRA,
quaisquer das seguintes pessoas: (i) controladores,
administradores ou empregados da Emissora, da
Devedora, dos Fiadores ou de outras pessoas vinculadas
à Emissão ou à Oferta, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau; (ii) controladores ou
administradores do Coordenador Líder ou de qualquer
dos Participantes Especiais; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos do Coordenador Líder
ou de qualquer dos Participantes Especiais diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes
autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder
ou a qualquer das Participantes Especiais; (v) demais
profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder
ou qualquer das Participantes Especiais, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à
atividade de intermediação ou de suporte operacional
no âmbito da Oferta; (vi) pessoas naturais que sejam,
direta ou indiretamente, controladoras ou participem
do controle societário do Coordenador Líder ou dos
Participantes Especiais; (vii) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ao
Coordenador Líder ou a qualquer das Participantes
Especiais desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das
pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix)
clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados
A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será
admitida mediante apresentação de Pedido de Reserva,
sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o
percentual de 100% (cem por cento) do Valor Total da
Emissão. Caso seja verificado pelo Coordenador Líder
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA
objeto da Oferta (sem considerar os CRA objeto de
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exercício da Opção de Lote Adicional), não será
permitida a colocação de CRA perante Pessoas
Vinculadas e as intenções de investimento realizados
por Pessoas Vinculadas serão automaticamente
cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM
400.
Público-Alvo da Oferta

Os CRA serão distribuídos publicamente aos
Investidores, sempre observada a obrigatoriedade de
estarem enquadrados na definição de Investidores
Qualificados, não existindo quaisquer restrições à
transferência dos CRA.

Inadequação do
Investimento

O investimento em CRA não é adequado aos investidores
que: (i) necessitem de liquidez com relação aos títulos
adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de
recebíveis do agronegócio no mercado secundário
brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam dispostos a
correr risco de crédito relacionado ao setor agrícola ou
risco de crédito corporativo da Devedora e/ou Fiadora e
dos seus respectivos setores de atuação. Portanto, os
investidores devem ler cuidadosamente a seção "Fatores
de Risco" deste Prospecto, que contém a descrição de
certos riscos que podem afetar de maneira adversa o
investimento em CRA, antes da tomada de decisão de
investimento.

Prazo de Distribuição

O Prazo Máximo de Colocação dos CRA é de até 6 (seis)
meses contados a partir da data de divulgação do Anúncio
de Início, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400.

Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos
CRA serão utilizados pela Emissora, nesta ordem, (i) para
realizar o pagamento das Despesas e custos adicionais
relacionados com a Emissão e a Oferta, inclusive para a
criação do Fundo de Despesas, cujo pagamento não
tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela
Devedora; e (ii) para integralização das Debêntures. Nos
termos da Escritura de Emissão, os recursos captados
pela Devedora por meio da emissão das Debêntures
serão destinados, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 23 da Lei 11.076, exclusivamente a produtores
rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de batata
consumo “in natura” de produtores rurais, como matéria
prima de atividades da Devedora relacionadas ao
agronegócio, conforme Orçamento previsto no Anexo IV
da Escritura de Emissão e no Anexo II ao Termo de
Securitização.

Assembleia Geral

Os Titulares de CRA poderão, a qualquer tempo,
reunir-se em Assembleia Geral de Titulares de CRA a
fim de deliberar sobre matéria de interesse da
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comunhão dos Titulares de CRA observado o disposto
na Cláusula 14 do Termo de Securitização. Maiores
informações podem ser encontradas no item
“Assembleia de Titulares de CRA” da seção
“Características da Oferta e dos CRA” deste Prospecto
Preliminar.
Manifestação dos Auditores
Independentes da Devedora

Os números e informações presentes neste Prospecto
Preliminar referentes à Devedora e constantes das
Demonstrações Financeiras da Devedora para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017 e os números referentes ao primeiro
trimestre de 2020, encerrado em 31 de março de 2020
foram objeto de auditoria por parte da
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.

Inexistência de Manifestação
dos Auditores Independentes
da Emissora

Os números e informações presentes no Prospecto
referentes à Emissora não serão objeto de revisão por
parte dos auditores independentes da Emissora, e,
portanto, não foram e não serão obtidas
manifestações dos referidos auditores independentes
acerca da consistência das informações financeiras da
Emissora constantes nos Prospectos, relativamente às
demonstrações financeiras da Emissora publicadas e
incorporadas por referência neste Prospecto,
conforme recomendação constante do Código
ANBIMA.

Ausência de opinião legal
sobre as informações
prestadas no Formulário de
Referência da Emissora

Não foi emitida qualquer opinião legal sobre a
veracidade, consistência e suficiência das informações,
ou relativamente às obrigações e/ou às contingências da
Emissora descritas no Formulário de Referência.

Fatores de Risco

Para uma explicação acerca dos fatores de risco que
devem ser considerados cuidadosamente antes da
decisão de investimento nos CRA, consultar a seção
“Fatores de Risco” nas páginas 96 a 125 deste Prospecto.

Formador de Mercado

Não foi contratado formador de mercado.

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora, a Oferta, os
Créditos do Agronegócio, as Debêntures e os CRA poderão ser obtidos junto ao
Coordenador Líder, à Emissora e na sede da CVM e B3.
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Os CRA foram objeto de classificação de risco outorgada pela Agência de Classificação
de Risco, tendo sido atribuída nota de classificação de risco preliminar “brAA-(sf)”, para
os CRA, conforme cópia do relatório prevista no Anexo VIII deste Prospecto.
A Emissora manterá contratada a Agência de Classificação de Risco para a revisão
trimestral da classificação de risco, sem interrupção, até a Data de Vencimento. A
Emissora encaminhará para o Agente Fiduciário a revisão na periodicidade acima
mencionada, conforme aplicável, em até 3 (três) dias uteis contados do ser recebimento
para a divulgação aos Titulares de CRA e dará ampla divulgação ao mercado à
classificação de risco atualizada, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.
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IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DO COORDENADOR LÍDER, DO AGENTE FIDUCIÁRIO, DO ESCRITURADOR E
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE, DOS ASSESSORES JURÍDICOS, DA AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO,
DOS AUDITORES INDEPENDENTES, DO BANCO LIQUIDANTE, DA DEVEDORA E DOS FIADORES
1.
EMISSORA
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios
do Agronegócio S.A.
Avenida Pedroso de Moraes, 1.553, 3º
andar, conjunto 32 Pinheiros
São Paulo – SP, CEP 05.419-001
At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli
Tel.: (11) 3811-4959
E-mail:
controleoperacional@ecoagro.agr.br
Website: http://www.ecoagro.agr.br
Link para acesso direto ao Prospecto:
http://www.ecoagro.agr.br/prospecto/
(neste website, clicar em “Baixar PDF” na
seção “Prospecto Preliminar CRA da 48ª
Emissão”)

2.
COORDENADOR LÍDER
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n°
1.909, Torre Sul, 30º andar
Vila Olímpia
São Paulo – SP, CEP 04543-907
At.: André Ito
Telefone: +55 (11) 3075-0561
E-mail: structured.finance@xpi.com.br /
juridicomc@xpi.com.br
Website: www.xpi.com.br
Link para acesso direto ao Prospecto:
https://www.xpi.com.br/
(neste website, clicar em “Investimentos”,
depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida
clicar em “CRA Bem Brasil - Oferta Pública de
Distribuição da 48ª Emissão de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”)

3.
ASSESSOR JURÍDICO DA DEVEDORA
Fontes e Advogados Associados
Rua Sergipe, 1.440, 6º andar
Belo Horizonte, MG, CEP 30130-174
At.: Felipe Melo Ribeiro
Tel.: (31) 2103-6000
E-mail: felipe@afs.com.br
Website: www.afs.com.br

4.
ASSESSOR JURÍDICO DO
COORDENADOR LÍDER
Demarest Advogados
Avenida Pedroso de Moraes, 1.201
São Paulo - SP, CEP 05419-001
At.: Thiago Giantomassi
Tel.: (11) 3356-1656
Fac-símile: (11) 3356-1700
E-mail: tgiantomassi@demarest.com.br
Website: www.demarest.com.br

5.
AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE
RISCO
Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, Conj.
181 e 182
São Paulo - SP, CEP 05.426-100
At.: Leandro Albuquerque
Tel.: 55 (11) 3039-9729
E-mail: leandro.albuquerque@spglobal.com
Website: www.standardandpoors.com

6.
AGENTE FIDUCIÁRIO
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, 10º
andar
São Paulo, SP, CEP 04530-001
At.: Emilio Alvarez Neto
Tel.: (11) 3048-9784
E-mail: fiduciario@slw.com.br
Website: www.slw.com.br
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7.
DEVEDORA
Bem Brasil Alimentos S.A.
Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol
Araxá – MG, CEP: 38.181-419
At.: Dênio Oliveira
Tel.: (34) 3669-9070
E-mail: deniooliveira@bembrasil.ind.br
Website: www.bembrasil.ind.br

8.
FIADORES
João Emílio Rocheto e Marisa Aparecida
Margoto Rocheto
Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia
BR 452 no KM 258, Zona Rural
Perdizes–Minas Gerais, CEP: 38.170-000
Tel.: (34) 3669-9010
E-mail: rocheto@bembrasil.ind.br
José Paulo Rocheto e Ana Graziela da Silva
Rocheto
Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim
Vargem Grande do Sul –Minas Gerais, CEP:
13.880-000
Tel.: (19) 3696-2000
E-mail: josepaulo@tresmariasep.com.br
Celso Carlos Roquetto
Rua Ana Oliveira, 64, Centro
São João da Boa Vista –São Paulo, CEP:
13.870-199
Tel.: (19) 3622-2419
E-mail: celsoroquetto@gmail.com

9.
AUDITORES INDEPENDENTES DA
EMISSORA
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105,
6º andar - Torre A, Vila Gertrudes, São Paulo
- SP,
CEP 04707-970
At.: Sr. Eduardo Tomazelli Remedi
Tel.: (11) 3940-1500
E-mail: ERemedi@kpmg.com.br
Website:
https://home.kpmg.com/br/pt/home.html

10.
BANCO LIQUIDANTE
BANCO BRADESCO S.A.
Núcleo Administrativo denominado “Cidade
de Deus”, s/nº, Vila Yara
Osasco - SP
CEP: 06029-900
At.: Cleber Ricardo Fujichima / Silvio Cesar
Minquinelli
Tel.: (11) 3684-8287
E-mail: cleber.fujichima@bradesco.com.br /
silvio.minquinelli@bradesco.com.br
Website: http://www.bradesco.com.br

11.
AUDITORES INDEPENDENTES DA
DEVEDORA
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES
Avenida Antônio Diederichsen, nº 400, 22º
andar, Jardim América, Ribeirão Preto, SP
CEP 14020-250
At.: Luis Fernando de Souza Maranha
Tel.: (16) 3516 6612
E-mail: luis.maranha@pwc.com
Website: www.pwc.com.br

12. ESCRITURADOR E INSTITUIÇÃO
CUSTODIANTE
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 2º
andar, conjunto 202CEP: 01452-000
At.: Eugênia Queiroga
Telefone: +55 (11) 3030-7163
E-mail: custodiante@vortx.com.br
Website: www.vortx.com.br
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EXEMPLARES DO PROSPECTO
Recomenda-se aos potenciais Investidores que leiam este Prospecto Preliminar antes de
tomar qualquer decisão de investir nos CRA.
Os Investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da Oferta poderão obter
exemplares deste Prospecto Preliminar nos endereços e nos websites da Emissora e do
Coordenador Líder indicados na seção “Identificação da Emissora, do Coordenador Líder,
do Agente Fiduciário, do Escriturador e Instituição Custodiante, dos Assessores Jurídicos,
da Agência de Classificação de Risco, dos Auditores Independentes, do Banco Liquidante,
da Devedora e dos Fiadores”, na página 34 acima, bem como nos endereços e/ou
websites indicados abaixo:


Comissão de Valores Mobiliários
Rua Sete de Setembro, 111, 5° andar
Rio de Janeiro - RJ
ou
Rua Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares
São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas”,
clicar em “Informações sobre Companhias”, clicar em “Consulta a
Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)” em seguida utilizar o ícone “EXIBIR
FILTROS”, buscar e clicar “Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do
Agronegócio S.A.” (Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do
Agronegócio S.A.), e selecionar no campo “Categoria” o item “Documentos
de Oferta de Distribuição Pública” selecionar no campo “Tipo” o item
“Prospecto de Distribuição Pública” e por fim acessar “download” em
“Prospecto Preliminar dos CRA da Série Única da 48ª Emissão”)



B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão
Praça Antônio Prado, 48, 7º andar, Centro, CEP: 01010-901
São Paulo - SP
Website:
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/negociacao/renda-fixa/cra/cras-listados/ (neste website, clicar em
“ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEGÓCIO S.A.”, em seguida
clicar em “Emissão: 48 – Série: 1”, selecionar “Informações Relevantes”,
selecionar “Ano 2020” e clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição
Pública”, em seguida, abaixo de “Espécie: Prospecto Preliminar”, clicar em
“Documentos de Oferta de Distribuição Pública”)
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INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CRA E À OFERTA
Estrutura da Securitização
Os certificados de recebíveis do agronegócio são de emissão exclusiva de companhias
securitizadoras criadas pela Lei 11.076 e consistem em títulos de crédito nominativos,
de livre negociação, vinculados a direitos creditórios originários de negócios realizados
entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou
empréstimos, relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou
industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos
utilizados na atividade agropecuária. Os certificados de recebíveis do agronegócio são
representativos de promessa de pagamento em dinheiro e constituem título executivo
extrajudicial.
No âmbito da série única da 48ª (quadragésima oitava) emissão de CRA da Emissora,
serão emitidos, incialmente, 200.000 (duzentos mil) CRA, observado que tal valor
poderá ser aumentado do montante inicialmente ofertado em 20% (vinte por cento) em
virtude do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo
2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, com Valor Nominal Unitário de R$1.000,00 (mil
reais) na Data da Emissão, sob o regime de garantia firme de colocação.
A Emissora, após consulta e concordância prévia do Coordenador Líder e da Devedora,
poderá optar por aumentar a quantidade dos CRA originalmente ofertados, em até 20%
(vinte por cento), nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, no âmbito da Opção de Lote Adicional. Aos CRA
decorrentes do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional serão aplicadas as
mesmas condições, inclusive no que diz respeito à destinação de recursos, e preço dos
CRA inicialmente ofertados e sua colocação será conduzida sob o regime de melhores
esforços de colocação.
A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será admitida mediante apresentação
de Pedido de Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o percentual de
100% (cem por cento) do Valor Total da Emissão. Caso seja verificado, pelo Coordenador
Líder, excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA (sem considerar os CRA
objeto de exercício da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação de CRA
perante Pessoas Vinculadas e as intenções de investimento realizadas por Pessoas
Vinculadas serão automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400.
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Condições da Oferta
A Oferta é irrevogável e não está sujeita a condições legítimas que não dependam da
Emissora, da Devedora ou de pessoas a elas vinculadas, nos termos do artigo 22 da
Instrução CVM 400.
Créditos do Agronegócio
Os Créditos do Agronegócio, representados pelas Debêntures, correspondem ao lastro
dos CRA objeto da presente Emissão, aos quais estão vinculados em caráter irrevogável
e irretratável, segregados do restante do patrimônio da Emissora, mediante instituição
do Regime Fiduciário, na forma prevista no Termo de Securitização e neste Prospecto
Preliminar.
O somatório do valor nominal das Debêntures totalizará R$240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de reais) na data de emissão das Debêntures.
Até a quitação integral das Obrigações, a Emissora obriga-se a manter os Créditos do
Agronegócio vinculados aos CRA e agrupados no Patrimônio Separado, constituído
especialmente para esta finalidade, nos termos do Termo de Securitização.
Abaixo, o fluxograma da estrutura da securitização dos Créditos do Agronegócio, por
meio da emissão dos CRA:

Onde:
1. A Devedora tem por objeto social atividades inseridas na cadeia do agronegócio.
A Devedora emitirá Debêntures, com a Fiança dos Fiadores, para colocação
privada perante a Emissora;
2. A Emissora realizará a emissão dos CRA, nos termos da Lei 11.076, sob regime
fiduciário, com lastro nas Debêntures e conforme disposto no Termo de
Securitização;
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3. Os CRA serão distribuídos no mercado de capitais brasileiro pelo Coordenador
Líder aos Investidores por meio de oferta pública nos termos da Instrução CVM
400;
4. Os CRA serão subscritos e integralizados pelos Investidores; e
5. A Securitizadora realizará a integralização das Debêntures com os recursos
depositados pelos Investidores na Conta Centralizadora, sendo certo que parte
dos recursos depositados na Conta Centralizadora serão utilizados, primeiro,
para compor o Fundo de Despesas e pagamento das comissões dos prestadores
de serviços da Oferta.
6. A Devedora aplica os recursos líquidos recebidos da Emissora em razão do
pagamento da integralização das Debêntures na aquisição de batatas consumo “in
natura”, nos termos dos parágrafos 7º e 8º, do artigo 3º, da Instrução CVM 600,
observada a destinação de recursos descrita na seção “Destinação de Recursos”
deste Prospecto, na página 77, a qual é comprovada pela Devedora ao Agente
Fiduciário por meio da apresentação de relatório de comprovação de aplicação
de recursos, conforme descrito no Termo de Securitização;
7. A Devedora efetuará o pagamento de remuneração e amortização das
Debêntures na Conta Centralizadora; e
8. Os CRA são remunerados e amortizados por meio do recebimento dos
pagamentos de remuneração e amortização das Debêntures.
Autorizações Societárias
A Emissão e a Oferta dos CRA foram aprovadas com base nas deliberação tomadas em:
(i) Assembleia geral extraordinária da Emissora, realizada em 12 de março de 2019, cuja
ata foi registrada perante a JUCESP em 22 de abril de 2019, sob o nº 216.793/19-1 e
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Estado de São Paulo”
em 9 de maio de 2019; (ii) reunião do conselho de administração da Emissora, realizada
em 13de março de 2019, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 22 de abril de 2019,
sob o nº 216.799/19-1 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal
“O Estado de São Paulo” em 9 de maio de 2019, que outorgou à diretoria da Emissora o
poder para autorizar emissões de certificados de recebíveis do agronegócio,
independentemente do valor; (iii) reunião de diretoria da Emissora realizada em 17 de
abril de 2020, cuja ata foi registrada perante a JUCESP em 3 de junho de 2020, sob o nº
193.835/20-4, na qual foi deliberada a emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio da presente da Oferta no montante de até R$180.000.000,00 (cento e
oitenta milhões de reais); e (iv) reunião de diretoria da Emissora realizada em 5 de junho
de 2020, cuja ata será devidamente registrada perante a JUCESP, na qual rerratifica o
montante da presente Oferta para até R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões
de reais).
A emissão das Debêntures, bem como sua vinculação aos CRA, a prestação das Fianças
e a assinatura dos demais Documentos da Oferta pela Devedora e pelos Fiadores,
conforme aplicável, foram aprovados com base nas deliberações tomadas na assembleia
geral extraordinária da Devedora realizada em 5 de junho de 2020, cuja ata foi registrada
perante a JUCEMG em 10 de junho de 2020 sob o nº 7871815 e será publicada no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “Correio de Araxá”.
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Devedora
A devedora dos Créditos do Agronegócio será a Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade
por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais, na Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181419, inscrita no CNPJ sob o nº 06.004.860/0001-80.
Fiadores
Os garantidores dos Créditos do Agronegócio serão o (i) Sr. João Emílio Rocheto,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº
11.941.757-1, inscrito no CPF sob o nº 016.906.168-06, residente e domiciliado na
Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170-000, Zona
Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais; (ii) Sr. José Paulo Rocheto,
brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº
17.667.196, inscrito no CPF sob o nº 094.476.858-03, residente e domiciliado na Avenida
Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880-000, na cidade de Vargem Grande do
Sul, Estado de São Paulo; (iii) Sr. Celso Carlos Roquetto, brasileiro, solteiro, agricultor,
portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 18.898.916, inscrito no CPF sob o nº
094.477.058-47, residente e domiciliado na Rua Ana Oliveira, 64, Centro, CEP 13.870199, na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo; (iv) Ana Graziela da Silva
Rocheto, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº
32.732.909-9, inscrita no CPF sob o nº 220.228.718-39, residente e domiciliada na
Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880-000, na cidade de Vargem
Grande do Sul, Estado de São Paulo; (v) Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto,
brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº
12.859.399-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 024.650.838-80, residente e domiciliada
na Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170-000, Zona
Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais, no limite de até 20% (vinte por
cento) do Valor Total da Emissão por Fiador, nos termos da Escritura de Emissão.
Local e Data de Emissão
Os CRA serão emitidos na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e a Data de Emissão
dos CRA é 15 de julho de 2020.
Valor Total da Emissão
O Valor Total da Emissão é de, inicialmente, R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de
reais), observado que tal valor poderá ser aumentado em até 20% (vinte por cento) , de
comum acordo entre o Coordenador Líder, a Emissora e a Devedora, em razão do
exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, nos termos do parágrafo 2º do
artigo 14 da Instrução CVM 400.
Quantidade de CRA
Serão emitidos, incialmente, 200.000 (duzentos mil) CRA, observado que tal valor
poderá ser aumentado em virtude do exercício total ou parcial da Opção de Lote
Adicional, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400.
Série
Esta é a Série Única da 48ª (quadragésima oitava) emissão de certificados de recebíveis
do agronegócio da Emissora
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Valor Nominal Unitário dos CRA
Os CRA terão valor nominal de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão.
Classificação de Risco
A Emissora contratou Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. para a elaboração dos
relatórios de classificação de risco para a Emissão, e para a revisão trimestral da
classificação de risco, sem interrupção, até a Data de Vencimento, sendo que a Agência
de Classificação de Risco atribuiu o rating preliminar “brAA-(sf) ” aos CRA.
Garantias
Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais sobre os CRA, que
gozarão da garantia constituída em favor das Debêntures, na Escritura de Emissão. Os
CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou
direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não
será utilizado para satisfazer as Obrigações.
As Debêntures contam com a garantia fidejussória, representada pela Fiança prestada
por cada um dos Fiadores, na forma regulada pela Escritura de Emissão, por meio da
qual cada Fiador se obrigou individualmente, de forma irrevogável, irretratável e não
solidária entre si, como principal responsável pelo pagamento de até 20% (vinte por cento)
do Valor Total da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão.
Ordem de Alocação dos Recursos
Os valores integrantes do Patrimônio Separado, inclusive, sem limitação, aqueles
recebidos em razão do pagamento dos valores devidos no âmbito das Debêntures,
deverão ser aplicados de acordo com a seguinte ordem de prioridade de pagamentos,
de forma que cada item somente será pago caso haja recursos disponíveis após o
cumprimento do item anterior:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)

Despesas;
Formação e recomposição do Fundo de Despesas, por conta e ordem da
Devedora, observado o disposto na Cláusula 16.1 do Termo de Securitização;
Encargos Moratórios, se houver;
Remuneração;
a. Juros capitalizados em períodos anteriores e não pagos; e
b. Juros vincendos na respectiva Data de Pagamento;
Amortização; e
Liberação de valores remanescentes na Conta Centralizadora à Conta de Livre
Movimentação, ou em outra conta indicada pela Devedora.
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Reforço de Crédito
Os CRA e os Créditos do Agronegócio não contarão com reforços de crédito de qualquer
natureza.
Forma e Comprovação de Titularidade dos CRA
Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural, sem emissão de certificados.
Sua titularidade será comprovada pelo extrato emitido pela B3, quando os CRA
estiverem custodiados eletronicamente na B3. Adicionalmente, serão admitidos os
extratos expedidos pelo Escriturador com base nas informações prestadas pela B3,
quando os CRA estiverem custodiados eletronicamente na B3.
Prazo e Data de Vencimento
Os CRA terão vencimento em 15 de julho de 2025, ressalvadas as hipóteses de
vencimento antecipado e resgate antecipado dos CRA previstas no Termo de
Securitização.
Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva
Para fins de recebimento dos Pedidos de Reserva (conforme abaixo definido), será
considerado, como “Período de Reserva”, o período compreendido entre 23 de junho
de 2020 e 29 de junho de 2020, inclusive.
É admissível o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada em Aviso ao
Mercado, para subscrição (ou aquisição, conforme o caso), as quais somente serão
confirmadas pelo subscritor (ou adquirente) após o início do período de distribuição,
nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 46 da Instrução CVM 400.
O Procedimento de Bookbuilding será realizado pelo Coordenador Líder, nos termos do
artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44 da Instrução CVM 400, com o recebimento
de Pedidos de Reserva e intenções de investimento, sem fixação de lotes mínimos ou
máximos, no qual será definido o percentual a ser adotado para apuração da
Remuneração.
Os investidores interessados em adquirir os CRA no âmbito da Oferta deverão declarar,
no momento da assinatura dos Pedidos de Reserva: a Remuneração que aceita auferir,
para determinada(s) quantidade(s) de CRA que deseja subscrever, em observância ao
disposto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, observado o percentual
máximo estabelecido para os CRA. Caso o percentual apurado no Procedimento de
Bookbuilding para a Remuneração dos CRA seja inferior ao percentual mínimo apontado
no Pedido de Reserva como condicionante de participação na Oferta, nos termos acima
previstos, o respectivo Pedido de Reserva será cancelado.
As taxas de Remuneração indicadas pelos Investidores serão consideradas até que seja
atingida a quantidade máxima de CRA, observado o exercício da Opção de Lote
Adicional, sendo as ordens alocadas sempre da menor taxa de Remuneração para a
maior taxa de Remuneração.
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Caso o total de CRA correspondente às intenções de investimento ou aos Pedidos de
Reserva exceda o Valor Total da Emissão, serão atendidos os Pedidos de Reserva e as
intenções de investimento que indicarem a menor taxa, adicionando-se os Pedidos de
Reserva e as intenções de investimento que indicarem taxas superiores até atingir a taxa
definida no Procedimento de Bookbuilding, sendo que todos os Pedidos de Reserva e
todas as intenções de investimento admitidos que indicarem a taxa definida no
Procedimento de Bookbuilding serão rateados entre os Investidores,
proporcionalmente ao montante de CRA indicado nos respectivos Pedidos de Reserva
ou nas respectivas intenções de investimento, sendo desconsideradas quaisquer frações
de CRA.
O resultado do Procedimento de Bookbuilding será divulgado nos termos do artigo 23,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, bem como constará no Termo de Securitização,
não sendo necessária qualquer aprovação societária adicional por parte da Emissora.
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto nas hipóteses de
identificação de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Definitivo e do Prospecto Preliminar que alterem substancialmente o risco assumido
pelo Investidor, ou a sua decisão de investimento, nos termos do parágrafo 4º do artigo
45 da Instrução CVM 400.
O Coordenador Líder e os Participantes Especiais recomendarão aos Investidores
interessados na formalização do Pedido de Reserva ou das intenções de investimento
que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva,
especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta, o Prospecto
Preliminar e Prospecto Definitivo, especialmente as informações constantes na seção
“Fatores de Risco”, que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta está
exposta; e (ii) entrem em contato com o Coordenador Líder ou com o Participante
Especial, conforme o caso, para obter informações mais detalhadas acerca dos prazos
estabelecidos para a realização do cadastro no Coordenador Líder ou no Participante
Especial, conforme o caso, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados pelo
Coordenador Líder e pelos Participantes Especiais.
Opção de Lote Adicional
O Coordenador Líder poderá optar por aumentar a quantidade dos CRA originalmente
ofertados, nos termos e conforme os limites estabelecidos no artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400. Aplicar-se-ão aos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional
as mesmas condições e preço dos CRA inicialmente ofertados e sua distribuição será
conduzida sob o regime de melhores esforços.
Atualização Monetária dos CRA
O Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo será atualizado, a partir da Data de
Integralização dos CRA, pela variação percentual acumulada do IPCA, calculada de forma
pro rata temporis por Dias Úteis até a integral liquidação dos CRA, sendo o produto da
atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário dos CRA ou seu saldo
automaticamente, calculada de acordo com a seguinte fórmula:
VNa VNe C
onde:
“VNa” = Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;
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“VNe” = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação
de juros e/ou atualização monetária, ou após cada amortização, se houver,
referenciados à Data de Integralização, calculados/informados com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento;
“C” = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:
dup


dut


NI
k
 
C   


k 1  NIk 1 


n

onde:
k = número de ordem de NIk, variando de 1 até n;
“n” = número total de números-índices do IPCA considerados na atualização, sendo ‘n’
um número inteiro;
“NIk” = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês de atualização, caso a
atualização seja em data anterior ou na própria Data de Aniversário (conforme abaixo
definido). Após a Data de Aniversário, ‘NIk’ corresponderá ao valor do número-índice do
IPCA do mês de atualização;
“NIk-1” = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês ‘k’;
“dup” = número de Dias Úteis entre a Data de Integralização dos CRA ou a Data de
Aniversário imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, limitado ao
número total de Dias Úteis de vigência do número-índice do IPCA, sendo ‘dup’ um
número inteiro; e
“dut” = número de Dias Úteis entre a Data de Aniversário imediatamente anterior e a
Data de Aniversário imediatamente subsequente, sendo ‘dut’ um número inteiro.
Observações:
A aplicação da atualização monetária incidirá no menor período permitido pela
legislação em vigor, sem necessidade de ajuste neste Termo de Securitização ou
qualquer outra formalidade.

Os fatores resultantes das expressões
são considerados com 8 (oito) casas
decimais, sem arredondamento. O produtório é executado a partir do fator mais
recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários
são calculados com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento.
O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando-se idêntico número de casas
decimais daquele divulgado pelo IBGE.
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Considera-se como mês da atualização o período mensal compreendido entre duas
Datas de Aniversário consecutivas.
Caso o número-índice do IPCA referente ao mês de atualização não esteja disponível,
deverá ser utilizado um número índice projetado, calculado com base na última projeção
disponível, divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a
seguir:
NIkp = NIk-1 x (1+Projeção)
onde:
“NIkp” = número índice projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com
casas decimais, com arredondamento;
“NIk” = conforme definido acima; e
“Projeção” = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de
atualização.
O número índice projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido
divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém,
devida nenhuma compensação entre a Emissora e os Titulares de CRA quando da
divulgação posterior do IPCA que seria aplicável.
O número índice do IPCA bem como as projeções de variação deverão ser utilizados
considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por
seu cálculo/apuração.
Considera-se como “Data de Aniversário” toda data de pagamento conforme descritas
no Anexo III, e caso referida data não seja um Dia Útil, ou não exista, o primeiro Dia Útil
subsequente).
Considera-se como mês de atualização o período mensal compreendido entre duas
Datas de Aniversário consecutivas.
Os valores dos finais de semana ou feriados serão iguais ao valor do Dia Útil
subsequente.
O número-índice do IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas
decimais ao divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo.
Remuneração dos CRA
Os CRA farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário
Atualizado dos CRA ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRA, conforme o
caso, a serem definidos em Procedimento de Bookbuilding, em todo o caso limitado ao
maior entre: (i) 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii)
a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA, apurado no Dia Útil
imediatamente anterior à data do Procedimento de Bookbuilding, e 3,50% (três inteiros
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e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, calculada pro rata temporis a partir da Data de Integralização ou última data de
pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de
acordo com a seguinte fórmula:]
𝐽 = 𝑉𝑁𝐴 × (𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 − 1)
onde:
“J” = valor dos juros remuneratórios unitários devidos no final do i-ésimo Período de
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
“VNA” = corresponde ao Valor Nominal Unitário Atualizado
informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

dos

CRA,

“Fator Juros” = Fator de Juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma:
𝐷𝑃

252
𝑇𝑎𝑥𝑎
𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 = (
+ 1)
100

onde:
“Taxa”: o maior entre (i) 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao
ano; e (ii) a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA, apurado no Dia Útil
imediatamente anterior à data do Procedimento de Bookbuilding, e até 3,50% (três
inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis; e
“DP”: corresponde ao número de Dias Úteis entre a Data da Integralização, no caso do
primeiro Período de Capitalização, ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e a data de
cálculo sendo “n” um número inteiro.
Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção da Taxa IPCA
No caso de indisponibilidade temporária ou ausência de apuração do IPCA por mais de
10 (dez) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou
divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por
imposição legal ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua substituição: (i) a
taxa que vier legalmente a substituí-la; (ii) no caso de inexistir substituto legal para o
IPCA, o IGP-M; ou (iii) exclusivamente na ausência deste, o Agente Fiduciário ou a
Emissora deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar
conhecimento de quaisquer dos eventos referidos acima, Assembleia Geral de Titulares
de CRA, a qual terá como objeto a deliberação pelos Titulares de CRA, de comum acordo
com a Emissora e a Devedora, sobre o novo parâmetro de Remuneração, parâmetro
este que deverá preservar o valor real e os mesmos níveis da Remuneração. Tal
Assembleia Geral de Titulares de CRA deverá ser realizada dentro do prazo de 20 (vinte)
dias contados da publicação do edital de convocação, em qualquer convocação.
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Até a deliberação da Taxa Substitutiva será utilizada, para o cálculo do valor de
quaisquer obrigações previstas no Termo de Securitização, o último IPCA divulgado
oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro,
não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e os Titulares
de CRA quando da divulgação posterior da taxa/índice de Remuneração/atualização que
seria aplicável.
Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral de Titulares
de CRA, a referida Assembleia Geral não será mais realizada, e o IPCA divulgado passará
novamente a ser utilizado para o cálculo da Remuneração.
Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora, a Devedora e os
Titulares de CRA ou caso não seja realizada a Assembleia Geral ou por falta de quórum
de instalação ou por falta de quórum de deliberação em segunda convocação, na forma
prevista no Termo de Securitização, a Emissora deverá informar à Devedora, o que
acarretará o resgate antecipado obrigatório das Debêntures pela Devedora em
conformidade com os procedimentos descritos na Escritura e, consequentemente, o
Resgate Antecipado dos CRA, no prazo de (i) 30 (trinta) dias (a) da data de encerramento
da respectiva Assembleia Geral, (b) da data em que tal Assembleia deveria ter ocorrido
ou (c) em outro prazo que venha a ser definido em referida assembleia, ou (ii) na Data
de Vencimento, o que ocorrer primeiro, pelo valor nominal de Resgate Antecipado, não
sendo devido qualquer prêmio ou aplicação de taxa de desconto. O IPCA a ser utilizado
para cálculo da Remuneração nesta situação será o último IPCA disponível.
Prorrogação de Prazo
Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
quaisquer obrigações referentes aos CRA, até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se a
data de vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil. Observado o previsto na
Escritura de Emissão, os recursos deverão ser recebidos na Conta Centralizadora até as
15:00 horas do dia do pagamento das Debêntures, não havendo qualquer remuneração
dos valores recebidos pela Emissora durante a prorrogação ora mencionada.
Amortização dos CRA
Os CRA serão amortizados em 7 (sete) parcelas semestrais, sendo a primeira em 15 de
julho de 2022, conforme as datas previstas na tabela presente no Anexo III do Termo de
Securitização, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado
dos CRA previstas no Termo de Securitização.
Encargos Moratórios
Sem prejuízo da Remuneração prevista acima, ocorrendo impontualidade no
pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias relativas aos CRA, os débitos vencidos
e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados
pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento,
bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e
não pago, acrescido da Remuneração devida, que continuará a incidir sobre o valor
original do débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial.
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Vantagens e Restrições dos CRA
Não haverá qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os Titulares
de CRA. A cada CRA em Circulação caberá um voto nas deliberações da Assembleia Geral
dos Titulares de CRA.
Resgate Antecipado Obrigatório dos CRA
A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretratável, a qualquer
momento a partir data de encerramento da Oferta, realizar Resgate Antecipado
Obrigatório Total dos CRA, de maneira unilateral, no ambiente da B3, caso: (i) a
Devedora realize um Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, nos termos
da Cláusula 4.8.3 da Escritura de Emissão; ou (ii) na ocorrência da declaração de
vencimento antecipado das Debêntures, observados os procedimentos relacionados aos
Eventos de Vencimento Antecipado.
Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA em razão do Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures. O Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA em
razão do Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures deverá refletir os
mesmos termos e condições estabelecidos para o Resgate Antecipado Facultativo Total
das Debêntures, inclusive quanto ao valor do prêmio a ser pago pela Devedora,
conforme descrito na Escritura de Emissão, e será operacionalizada na forma descrita
abaixo, observado o previsto na Escritura de Emissão:
(i)
(ii)

(iii)

O valor a ser pago pela Emissora a título de Resgate Antecipado Obrigatório
Total dos CRA em decorrência do descrito acima, deverá corresponder ao
respectivo Preço de Resgate, por meio dos procedimentos adotados pela B3.
Os pagamentos decorrentes de Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA
serão realizados de forma pro rata entre todos os Titulares dos CRA e
alcançarão, indistintamente, todos os CRA por meio de procedimento adotado
pela B3, para os ativos custodiados eletronicamente na B3.
O Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA deverá ser comunicado à B3,
com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data de sua
efetivação por meio do envio de correspondência neste sentido, à B3,
informando a respectiva data do Resgate Antecipado Obrigatório Total dos
CRA.

(iv)

A Emissora deverá, obrigatoriamente, de forma irrevogável e irretratável, a
qualquer momento a partir da Data de Integralização, realizar o Resgate
Antecipado Obrigatório Total dos CRA, caso a Devedora realize Resgate
Antecipado Facultativo total das Debêntures em decorrência de qualquer
Evento de Retenção de Tributos, nos termos da Cláusula 4.8.3.1 da Escritura de
Emissão.

(v)

A Emissora deverá comunicar todos os Titulares dos CRA, sobre a realização do
Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures e, consequentemente o
Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA dela decorrente, descrevendo
os termos e condições do Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA, que
devem reproduzir os termos apresentados no âmbito do Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures descrito na cláusula 4.8.3 e seguintes da
Escritura de Emissão.

(vi)

Todos os procedimentos de validação dos Investidores serão realizados fora do
âmbito B3.

(vii)

Observados os procedimentos operacionais da B3 aplicáveis, a Emissora deverá
realizar o Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA em até 1 (um) Dia Útil
contado da liquidação do Resgate Antecipado Facultativo Total das
Debêntures.
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Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA em razão da Declaração de Vencimento
Antecipado das Debêntures. A Emissora deverá realizar o Resgate Antecipado
Obrigatório Total dos CRA na ocorrência da declaração de vencimento antecipado das
Debêntures, observados os procedimentos relacionados aos Eventos de Vencimento
Antecipado.
O valor a ser pago pela Emissora a título de Resgate Antecipado Obrigatório Total dos
CRA em decorrência do descrito acima, deverá corresponder ao respectivo Preço de
Resgate II, por meio dos procedimentos adotados pela B3.
Os pagamentos decorrentes de Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA serão
realizados de forma pro rata entre todos os Titulares dos CRA e alcançarão,
indistintamente, todos os CRA por meio de procedimento adotado pela B3, para os
ativos custodiados eletronicamente na B3.
O Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA deverá ser comunicado à B3, com
antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data de sua efetivação por
meio do envio de correspondência neste sentido, à B3, informando a respectiva data do
Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA.
Os CRA objeto de Resgate Antecipado Obrigatório Total serão obrigatoriamente
cancelados.
Fluxo de Pagamentos

Datas de
Pagamento da
Remuneração

Datas de
Pagamento
de
Amortização

15/01/2021

Período de Capitalização da
Remuneração

Porcentagem
de Amortização
do Saldo do
Valor Nominal
Unitário
Atualizado

Início do
Período de
Capitalização
(inclusive)

Fim do
Período de
Capitalização
(exclusive)

N/A

Data de
Integralização

15/01/2021

15/07/2021

N/A

15/01/2021

15/07/2021

0,0000%

15/01/2022

N/A

15/07/2021

15/01/2022

0,0000%

15/07/2022

15/07/2022

15/01/2022

15/07/2022

14,2857%

15/01/2023

15/01/2023

15/07/2022

15/01/2023

16,6666%

15/07/2023

15/07/2023

15/01/2023

15/07/2023

20,0000%

15/01/2024

15/01/2024

15/07/2023

15/01/2024

25,0000%

15/07/2024

15/07/2024

15/01/2024

15/07/2024

33,3333%

15/01/2025

15/01/2025

15/07/2024

15/01/2025

49,9998%

15/07/2025

15/07/2025

15/01/2025

15/07/2025

100,0000%

0,0000%

Assembleia Geral dos Titulares de CRA
Os Titulares dos CRA desta Emissão poderão, a qualquer tempo, reunir-se em
Assembleia Geral, a fim de deliberarem sobre a matéria de interesse da comunhão dos
Titulares dos CRA, observado o disposto nesta seção.

49

Sem prejuízo do disposto neste item e no Termo de Securitização, compete
privativamente à Assembleia Geral deliberar sobre:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado apresentadas pela
Emissora, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, em até
120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social a que se referirem;
alterações no Termo de Securitização;
alteração na remuneração dos prestadores de serviço, conforme descrito no
Termo de Securitização;
alteração do quórum de instalação e deliberação da Assembleia Geral;
substituição do Agente Fiduciário, da Agência de Classificação de Risco dos CRA,
da B3 por uma nova câmara de liquidação e custódia dos CRA, ou a substituição
dos demais prestadores de serviço do Patrimônio Separado;
as matérias previstas na ocorrência dos Eventos de Liquidação do Patrimônio
Separado; e
as matérias previstas na Cláusula 14.6 do Termo de Securitização.

É vedada a troca dos prestadores de serviço contratados no âmbito desta Emissão, sem
que haja a prévia deliberação da Assembleia Geral de Titulares dos CRA.
A Assembleia Geral dos Titulares de CRA será convocada, a qualquer tempo, sempre que
a Emissora, o Agente Fiduciário, a CVM e/ou os Titulares de CRA julguem necessária.
A Assembleia Geral poderá ser convocada: (i) pelo Agente Fiduciário; (ii) pela
Securitizadora; (iii) mediante solicitação de Titulares dos CRA que representem, no
mínimo, 5% (cinco por cento) dos CRA em Circulação; ou (iv) pela CVM.
A convocação da Assembleia Geral mediante solicitação dos Titulares dos CRA deve: (i)
ser dirigida à Emissora e ao Agente Fiduciário, que devem, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contato do recebimento da referida solicitação, realizar a convocação da
Assembleia Geral às expensas dos Titulares dos CRA requerentes; e (ii) conter eventuais
documentos necessários ao exercício do direito de voto dos demais Titulares dos CRA.
A convocação da Assembleia Geral far-se-á mediante edital publicado em jornal de
grande circulação utilizado pela Emissora para a divulgação de suas informações
societárias, por 3 (três) vezes, sendo a primeira convocação com antecedência mínima
de 20 (vinte) dias e a segunda convocação com antecedência mínima de 8 (oito) dias.
Desde que assim previsto em norma, a convocação também poderá ser feita mediante
correspondência escrita enviada, por meio eletrônico ou postagem, a cada Titular dos
CRA, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer meio de comunicação cuja
comprovação de recebimento seja possível, e desde que o fim pretendido seja atingido,
tais como envio de correspondência com aviso de recebimento e correio eletrônico (email).
Aplicar-se-á à Assembleia Geral, no que couber, o disposto na Lei 11.076, na Lei 9.514 e
na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias de acionistas, salvo no que
se refere aos representantes dos Titulares dos CRA, que poderão ser quaisquer
procuradores, Titulares dos CRA ou não, devidamente constituídos há menos de 1 (um)
ano por meio de instrumento de mandato válido e eficaz.
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A Assembleia Geral realizar-se-á no local onde a Emissora tiver a sede; quando houver
necessidade de efetuar-se em outro lugar, as correspondências de convocação
indicarão, com clareza, o lugar da reunião. É permitido aos Titulares de CRA votar na
Assembleia Geral por meio de processo e consulta formal escrita ou eletrônica, desde
que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 481.
A presidência da Assembleia Geral caberá ao Titular dos CRA eleito pelos demais
Titulares dos CRA presentes, ao representante do Agente Fiduciário ou ao representante
da Emissora.
A Emissora ou o Agente Fiduciário devem disponibilizar aos Titulares dos CRA todas as
informações e documentos necessários ao exercício do direito de voto, na data de
convocação da Assembleia Geral.
O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral e prestar aos Titulares de
CRA as informações que lhe forem solicitadas. De igual maneira, a Emissora poderá
convocar quaisquer terceiros para participar da Assembleia Geral sempre que a
presença de qualquer dessas pessoas for relevante para a deliberação da ordem do dia.
Cada CRA em Circulação corresponderá a um voto, sendo admitida a constituição de
mandatários, observadas as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações.
As deliberações em Assembleia Geral serão tomadas pelos votos favoráveis de titulares
de CRA em Circulação que representem a maioria de CRA em Circulação presentes na
respectiva assembleia, exceto se de outra forma prevista no Termo de Securitização.
Não podem votar nas assembleias gerais e nem fazer parte do cômputo para fins de
apuração do quórum de aprovação: (i) a Emissora, seus sócios, diretores e funcionários
e respectivas partes relacionadas; (ii) os prestadores de serviços da Emissão, seus sócios,
diretores e funcionários e respectivas partes relacionadas; e (iii) qualquer Titular de CRA
que tenha interesse conflitante com os interesses do patrimônio separado no assunto a
deliberar.
Não se aplica a vedação descrita acima quando (i) os únicos Titulares de CRA forem as
pessoas mencionadas acima; e (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais
Titulares de CRA, manifestada na própria Assembleia Geral, ou em instrumento de
procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral em que se dará a
permissão de voto.
A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares
de CRA que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRA em
Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
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Toda e qualquer matéria submetida à deliberação dos Titulares de CRA deverá ser
aprovada pelos votos favoráveis de Titulares de CRA que representem (i) em primeira
convocação, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais um dos Titulares de CRA em
Circulação; ou (ii) em segunda convocação, 50% (cinquenta por cento) mais um dos
Titulares de CRA presentes à assembleia, desde que presentes à assembleia, no mínimo,
30% (trinta por cento) dos Titulares de CRA em Circulação, cabendo a cada certificado 1
(um) voto, exceto com relação às deliberações previstas na Cláusula 14.6 e seguintes do
Termo de Securitização, conforme transcritas abaixo, sendo que somente poderão votar
na Assembleia Geral os Titulares dos CRA inscritos nos registros dos CRA na data de
convocação da respectiva Assembleia Geral.
As deliberações para: (a) a modificação das condições dos CRA, assim entendidas as
relativas: (i) às alterações da Amortização dos CRA; (ii) às alterações do prazo de
vencimento dos CRA; (iii) às alterações da Remuneração dos CRA; (iv) à alteração ou
exclusão dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado; (v) ao resgate antecipado
das Debêntures e/ou dos CRA, que não em decorrência das hipóteses de Resgate
Antecipado Facultativo Total das Debêntures; e/ou (vi) à alteração dos quóruns de
deliberação previstos no Termo de Securitização, seja em primeira convocação da
Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por
Titulares de CRA que representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos CRA
em Circulação; e (b) sem prejuízo dos quóruns previstos para deliberação dos Eventos
de Vencimento Antecipado Não Automáticos, a não adoção de qualquer medida
prevista em lei ou no Termo de Securitização, que vise à defesa dos direitos e interesses
dos Titulares de CRA, incluindo a renúncia definitiva ou temporária de direitos (waiver)
(ainda que previamente à efetiva ocorrência do descumprimento), seja em primeira
convocação da Assembleia Geral ou em qualquer convocação subsequente, serão
tomadas por Titulares de CRA que representem 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um)
dos CRA em Circulação, desde que presentes na referida Assembleia Geral, no mínimo,
30% (trinta por cento) dos CRA em Circulação.
Ainda, a Assembleia Geral de Titulares de CRA realizada especificamente para fins de
declaração da não liquidação do Patrimônio Separado, nos termos da Cláusula 10.3.2 do
Termo de Securitização, será convocada mediante edital publicado por 03 (três) vezes,
com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação onde
tenham sido emitidos os CRA. A Assembleia Geral será considerada instalada em
primeira convocação se houver a presença de Titulares de CRA que representem, pelo
menos, 2/3 (dois terços) dos CRA em Circulação e, em segunda convocação, com
qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas pela maioria absoluta de
Titulares de CRA. Caso não haja quórum suficiente para referida deliberação em
qualquer convocação, será entendido pela liquidação do Patrimônio Separado.
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Para efeito da constituição de quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da
Assembleia Geral dos Titulares de CRA em Circulação, os votos em branco também
deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia Geral.
O Termo de Securitização e os demais Documentos da Oferta poderão ser alterados,
independentemente de deliberação de Assembleia Geral ou de consulta aos Titulares
de CRA, em qualquer caso sempre com a anuência do Agente Fiduciário e desde que
comunicado aos Titulares dos CRA no prazo de até 7 (sete) dias contato da data em que
a respectiva alteração tenha sido implementada, sempre que e somente quando: (i) tal
alteração decorra exclusivamente da necessidade de atendimento de exigências
expressas da CVM, ou em consequência de normas legais regulamentares, bem como
de demandas das entidades administradoras de mercados organizados ou de entidades
autorreguladoras; (ii) da correção de erros formais, seja ele um erro grosseiro, de
digitação ou aritmético, desde que tal alteração não acarrete alteração no fluxo de
pagamentos e garantias dos CRA; (iii) em virtude da atualização dos dados cadastrais da
Emissora ou do Agente Fiduciário, tais como alteração na razão social, endereço e
telefone, entre outros, desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os
Titulares de CRA; (v) decorrer da substituição ou da aquisição de novos direitos
creditórios pela companhia securitizadora; (vi) envolva redução da remuneração dos
prestadores de serviço descritos no termo de securitização; e/ou (vi) para refletir a
colocação dos CRA ao final do Período de Colocação.
Independentemente das formalidades previstas em lei, será considerada regular a
Assembleia Geral dos Titulares de CRA a que comparecerem os titulares de todos os
CRA, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e do
parágrafo 1º do artigo 24 da Instrução CVM 600.
Os Titulares dos CRA poderão votar por meio de processo de consulta formal, escrita
(por meio de correspondência com AR) ou eletrônica, desde que respeitadas as demais
disposições aplicáveis à Assembleia Geral previstas no Termo de Securitização e no
edital de convocação.
A Emissora e o Agente Fiduciário não farão qualquer juízo sobre a orientação definida pelos
Titulares dos CRA, comprometendo-se tão somente a manifestar-se conforme instrução
recebida dos Titulares dos CRA, a menos que a orientação recebida resulte em manifesta
ilegalidade. Neste sentido, a Emissora e o Agente Fiduciário não possuem qualquer
responsabilidade sobre o resultado e efeitos jurídicos decorrentes da orientação dos
Titulares dos CRA, independentemente de estes causarem prejuízos aos Titulares dos CRA.
A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Instrução CVM 583 e dos artigos
aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou
pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação
aplicável.
Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o Agente Fiduciário assumirá
que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela
Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não
será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos
societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da
Emissora, nos termos da legislação aplicável.
Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário que criarem responsabilidade
para os Titulares dos CRA e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem
como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste
instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos
Titulares dos CRA reunidos em Assembleia Geral.
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As atas lavradas das Assembleias Gerais serão encaminhadas somente à CVM via
Sistema EmpresasNet, não sendo necessário à sua publicação em jornais de grande
circulação, desde que a deliberação em assembleia não seja divergente a esta
disposição.
Sem prejuízo do disposto acima, para efeito de cálculo de quaisquer dos quóruns de
instalação e/ou deliberação da Assembleia Geral, serão excluídos os CRA que a Emissora
e a Devedora eventualmente possuam em tesouraria.
Também deverão ser excluídos do cálculo do quórum de deliberação da Assembleia
Geral: (i) os votos em branco ou em abstenção; e (ii) os votos dados por Titulares dos
CRA em conflito de interesses ou inadimplentes com suas obrigações.
As deliberações tomadas pelos Titulares dos CRA em Assembleias Gerais de Titulares
dos CRA no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns neste Termo de
Securitização, vincularão a Emissora e obrigarão todos os Titulares dos CRA em
Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto
proferido nas respectivas Assembleias Gerais de Titulares dos CRA.
Regime Fiduciário
Nos termos previstos pela Lei 9.514 e pela Lei 11.076, a Securitizadora declara e institui,
em caráter irrevogável e irretratável, o Regime Fiduciário sobre (i) os Créditos do
Agronegócio; (ii) os valores que venham a ser depositados na Conta Centralizadora e (iii)
os respectivos encargos, garantias, bens e/ou direitos decorrentes dos itens (i) e (ii),
acima, conforme aplicável, os quais estão submetidos às seguintes condições:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

Os Créditos do Agronegócio e os recursos que venham a ser depositados na
Conta Centralizadora, destacam-se do patrimônio da Securitizadora e
constituem Patrimônio Separado, destinando-se especificamente à liquidação
dos CRA e ao pagamento das demais obrigações relativas ao Patrimônio
Separado, e se manterão apartados do patrimônio da Emissora até que se
complete o resgate de todos os CRA a que estejam afetados, nos termos do
artigo 11 da Lei 9.514;
A Escritura de Emissão é afetada, neste ato, como instrumento representativo
do lastro dos CRA;
Os beneficiários do Patrimônio Separado serão os Titulares dos CRA; e
Os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e
forma de destituição ou substituição do Agente Fiduciário encontram-se
descritos na Cláusula 12 do Termo de Securitização.
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Administração do Patrimônio Separado
Observado o disposto no Termo de Securitização, a Emissora, em conformidade com a
Lei 9.514 e a Lei 11.076: (i) administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins
desta Emissão; (ii) promoverá as diligências necessárias à manutenção de sua
regularidade; (iii) manterá o registro contábil segregado e independentemente do
restante de seu patrimônio; e (iv) elaborará e divulgará suas respectivas demonstrações
financeiras.
A Emissora responderá pelos prejuízos que causar por dolo, culpa grave,
descumprimento de disposição legal ou regulamentar, negligência ou administração
temerária ou, ainda, por desvio de finalidade do Patrimônio Separado, todos
devidamente apurados por sentença judicial transitada em julgado.
A Emissora fará jus ao recebimento da Taxa de Administração, calculada pro rata die, se
necessário.
A Taxa de Administração será custeada diretamente pelo Fundo de Despesas, ou pela
Devedora em caso de insuficiência do mesmo, e será paga mensalmente, sendo a
primeira parcela devida em até 5 (cinco) Dias Úteis da data da primeira integralização
dos CRA e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes, durante o período da
Emissão.
A Taxa de Administração continuará sendo devida, pelos Titulares dos CRA, mesmo após
o vencimento dos CRA, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Titulares dos
CRA, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da
Emissora.
A Taxa de Administração será acrescida de todos os tributos incidentes, os quais serão
recolhidos pelos respectivos responsáveis tributários, nos termos da legislação vigente.
O Patrimônio Separado, especialmente o Fundo de Despesas, ressarcirá a Emissora de
todas as despesas incorridas com relação ao exercício de suas funções, tais como,
notificações, extração de certidões, contratação de especialistas, tais como auditoria
e/ou fiscalização, ou assessoria legal aos Titulares dos CRA, publicações em geral,
transportes, alimentação, viagens e estadias, voltadas à proteção dos direitos e
interesses dos Titulares dos CRA ou para realizar os Créditos do Agronegócio. O
ressarcimento a que se refere esta cláusula será efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis
após a efetivação da despesa em questão.
Adicionalmente, em caso de inadimplemento das Debêntures e/ou dos CRA, será devido
à Emissora, pela Devedora, caso a demanda seja originada por essa, ou pelos Titulares
dos CRA, caso a demanda seja por eles originada, remuneração adicional no valor de
R$300,00 (trezentos reais) por hora de trabalho dos profissionais da Emissora, , que
representa considerando cada hora 0,00015% do Valor Total da Emissão, atualizado
anualmente a partir da Data da Integralização, pela variação acumulada do IGP-M no
período anterior, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo
índice que vier a substituí-lo, dedicado à: (i) execução de garantias, conforme aplicável;
e/ou (ii) participação em Assembleias Gerais e a consequente implementação das
decisões nelas tomadas, paga em até 5 (cinco) Dias Úteis após a comprovação da
entrega, pela Emissora, de "relatório de horas" à parte que originou a demanda
adicional, acompanhada da respectiva nota fiscal.
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O pagamento da remuneração prevista acima ocorrerá sem prejuízo da remuneração
devida a terceiros eventualmente contratados para a prestação de serviços acessórios
àqueles prestados pela Securitizadora.
As demonstrações contábeis do Patrimônio Separado que não contiverem ressalvas
podem ser consideradas automaticamente aprovadas caso a Assembleia Geral de
Titulares de CRA correspondente não seja instalada em virtude do não comparecimento
de quaisquer Titulares de CRA.
Insuficiência dos Bens: A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa
à declaração de sua quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário e/ou à
Emissora convocar Assembleia Geral, mediante edital de convocação publicado por 3
(três) vezes, com antecedência de 20 (vinte) dias, em jornal de grande circulação editado
no local de emissão indicado na Cláusula 3.1 (xxiii) do Termo de Securitização, para
deliberar sobre as normas de administração ou liquidação do Patrimônio Separado. A
Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio
Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por
negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo
patrimônio, bem como em caso de descumprimento das disposições previstas neste
Termo de Securitização, desde que devidamente comprovado.
Liquidação do Patrimônio Separado
A ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos poderá ensejar a assunção imediata
da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

Pedido ou requerimento de recuperação judicial ou extrajudicial pela Emissora,
independentemente de aprovação do plano de recuperação por seus credores
ou deferimento do processamento da recuperação ou de sua concessão pelo
juiz competente;
Pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e não
devidamente elidido ou cancelado pela Emissora, conforme o caso, no prazo legal;
Decretação de falência ou apresentação de pedido de autofalência pela
Emissora;
Não observância pela Emissora das obrigações pecuniários relacionadas aos
pagamentos de amortização do Valor Nominal Unitário e/ou da Remuneração
previstas nos Documentos da Oferta, desde que, tenha recebido pontualmente
os recursos advindos dos Créditos do Agronegócio, pela Devedora, ou
comunicada para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça nos prazos
previstos no respectivo Documento da Oferta;
Desvio de finalidade do Patrimônio Separado;
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(vi)

(vii)

(viii)

Inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações não
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização, sendo que, nesta hipótese,
a assunção da administração do Patrimônio Separado pelo Agente Fiduciário
poderá ocorrer desde que tal inadimplemento perdure por mais de 30 (trinta)
dias contados do descumprimento;
Inadimplemento ou mora, pela Emissora, de qualquer das obrigações
pecuniárias previstas neste Termo de Securitização não sanadas no prazo de 2
(dois) Dias Úteis, caso haja recursos suficientes no Patrimônio Separado e
desde que exclusivamente a ela imputado, sendo que o prazo ora estipulado
será contado da data do descumprimento; e
Decisão judicial transitada em julgado condenando a Emissora por violação de
qualquer dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à
prática de corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem
limitação, às Leis Anticorrupção.

A ocorrência de qualquer dos eventos acima descritos deverá ser prontamente
comunicada ao Agente Fiduciário e à Devedora, pela Emissora, em até 2 (dois) Dias
Úteis.
Verificada a ocorrência de qualquer dos Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado,
o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em
que tomar conhecimento do evento, Assembleia Geral para deliberar sobre: (i) assunção
transitória do Patrimônio Separado; (ii) liquidação, total ou parcial, do Patrimônio
Separado, hipótese na qual deverá ser nomeado o liquidante e as formas de liquidação;
ou (iii) a não liquidação do Patrimônio Separado, sendo certo que na ocorrência das
hipóteses acima deverá ser deliberada em Assembleia Geral a administração do
Patrimônio Separado por outra securitizadora ou pela manutenção da Securitizadora,
fixando, em ambos os casos, as condições e termos para sua administração, bem como
sua respectiva remuneração. Caso seja deliberada a liquidação do Patrimônio Separado,
o liquidante será a Emissora caso esta não tenha sido destituída da administração do
Patrimônio Separado.
Caso a Emissora venha a ser destituída, caberá ao Agente Fiduciário, em caráter
transitório, ou à referida instituição administradora nomeada: (i) administrar os créditos
do Patrimônio Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais para a
realização dos Créditos do Agronegócio, bem como de suas respectivas garantias, caso
aplicável; (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRA na proporção dos
CRA detidos, observado o disposto neste Termo de Securitização; e (iv) transferir os
créditos oriundos dos Créditos do Agronegócio e garantias eventualmente não
realizados aos Titulares dos CRA, na proporção dos CRA detidos.
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Cronograma de Etapas da Oferta
Abaixo, cronograma tentativo das principais etapas da Oferta:
Eventos
1.
2.

(2)
(3)

Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar

24/04/2020
12/06/2020

3.

Início do Roadshow

12/06/2020

4.

Novo Protocolo na CVM – Alteração dos Documentos
da Oferta

15/06/2020

5.

Divulgação de Comunicado ao Mercado

16/06/2020

6.

Início do Período de Reserva

23/06/2020

7.

Encerramento do Período de Reserva

29/06/2020

8.

Procedimento de Bookbuilding

30/06/2020

9.

Divulgação de Comunicado ao Mercado sobre o
resultado do Procedimento de Bookbuilding

01/08/2020

10.

Protocolo de cumprimento de vícios sanáveis

08/07/2020

11.

Registro da Oferta pela CVM

23/07/2020

12.

(1)

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

Data Prevista (1)

Divulgação do Anúncio de Início(2)
Disponibilização do Prospecto Definitivo

24/07/2020

13.

Data de Integralização

27/07/2020

14.

Divulgação do Anúncio de Encerramento(3)

29/07/2020

15.

Início de Negociação dos CRA no mercado
secundário

30/07/2020

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e
antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma
da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser interpretada como modificação de Oferta, seguindo o
disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão,
prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, o cronograma poderá ser alterado. Qualquer modificação na
Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, do Coordenador
Líder, da B3 e da CVM, veículos também utilizados para publicação deste Aviso ao Mercado e disponibilização do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Data de início da Oferta.
A divulgação do Anúncio de Encerramento poderá ser antecipada caso a Oferta seja encerrada anteriormente ao
Período de Colocação, nos termos descritos na seção "Distribuição dos CRA" do Prospecto Preliminar,
independentemente de modificação da Oferta.
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Registro para Distribuição e Negociação
Os CRA serão depositados, nos termos do artigo 3º da Instrução CVM 541, (i) para
distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado
pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para
negociação no mercado secundário, em mercado de bolsa e balcão organizado, por
meio do CETIP21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações
liquidadas financeiramente e os eventos de pagamento e a custódia eletrônica dos CRA
realizada por meio da B3.
Inadequação do Investimento
O investimento em CRA não é adequado aos investidores que (i) necessitem de liquidez
com relação aos títulos adquiridos, uma vez que a negociação de certificados de recebíveis
do agronegócio no mercado secundário brasileiro é restrita; e/ou (ii) não estejam
dispostos a correr risco de crédito relacionado ao setor agrícola ou risco de crédito
corporativo da Devedora e/ou Fiadora e dos seus respectivos setores de atuação.
Portanto, os investidores devem ler cuidadosamente a seção "Fatores de Risco" deste
Prospecto Preliminar, que contém a descrição de certos riscos que podem afetar de
maneira adversa o investimento em CRA, antes da tomada de decisão de investimento.
Distribuição dos CRA
Os CRA serão distribuídos com a intermediação do Coordenador Líder, que poderá
contratar os Participantes Especiais para fins exclusivos de recebimento de ordens, nos
termos do Contrato de Distribuição, e poderão ser colocados junto aos potenciais
Investidores somente após a concessão do registro da Oferta pela CVM, observados nos
termos da Instrução CVM 400.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder
deverá realizar a distribuição pública dos CRA de forma a assegurar: (i) que o
tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do
investimento ao perfil de risco dos seus clientes; e (iii) recebimento prévio, pelos
representantes de venda, de exemplar deste Prospecto para leitura obrigatória e
que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordena dor
Líder para tal fim.
Início da Oferta
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, a distribuição dos CRA
terá início após: (i) a concessão do registro definitivo da Oferta pela CVM; (ii) a
divulgação do Anúncio de Início; e (iii) a disponibilização do prospecto definitivo da
Oferta aos Investidores.
Anteriormente à concessão, pela CVM, do registro da Oferta, o Coordenador Líder
disponibilizará ao público o prospecto preliminar da Oferta, precedido da divulgação do
Aviso ao Mercado, nos termos do artigo 53 e 54-A da Instrução CVM 400.
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Após a divulgação do Aviso ao Mercado e a disponibilização deste Prospecto, o
Coordenador Líder poderá realizar apresentações a potenciais Investidores (roadshow e
apresentações individuais) sobre os CRA e a Oferta. Os materiais publicitários e os
documentos de suporte que o Coordenador Líder e os Participantes Especiais da Oferta
pretendam utilizar em tais apresentações aos Investidores deverão ser previamente
submetidos à aprovação ou encaminhados à CVM, conforme o caso, nos termos da
Instrução CVM 400.
Exceto com relação às informações fornecidas pela Emissora e pelo Coordenador Líder,
a Devedora se responsabilizará pelo conteúdo deste Prospecto e de eventuais materiais
de divulgação utilizados no âmbito do roadshow e de apresentações individuais
conduzidas no âmbito da Oferta, de forma a garantir a plena veracidade e inexistência
de omissões, ficando obrigada a ressarcir o Coordenador Líder e a Emissora, nos termos
do Contrato de Distribuição, caso este tenha qualquer tipo de perda ou dano direto
advindo do descumprimento da presente obrigação pela Devedora.
Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Poderá ser aceita a participação de Investidores que sejam Pessoas Vinculadas na
Oferta, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o percentual de 100% (cem por
cento) do Valor Total da Emissão, observado o previsto no artigo 55 da Instrução CVM
400.
A participação das Pessoas Vinculadas na Oferta será admitida mediante apresentação
de Pedido de Reserva, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o percentual de
100% (cem por cento) do Valor Total da Emissão, ao Coordenador Líder ou a um dos
Participantes Especiais.
Caso seja verificado pelo Coordenador Líder excesso de demanda superior a 1/3 (um
terço) dos CRA inicialmente ofertados (sem considerar os CRA emitidos em decorrência
do exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional), não será permitida a colocação
de CRA perante Investidores que sejam Pessoas Vinculadas e os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente
cancelados, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Aplicar-se-ão aos CRA oriundos do exercício de Opção de Lote Adicional as mesmas
condições e preço dos CRA inicialmente ofertados e sua distribuição será conduzida sob
o regime de melhores esforços.
Preço de Integralização e Forma de Integralização
Os CRA serão integralizados à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional,
pelo Preço de Integralização.
A liquidação dos CRA será realizada por meio do sistema de compensação e liquidação
da B3.
A transferência, pela Emissora à Devedora, dos valores obtidos com a colocação dos CRA
no âmbito da Oferta será realizada após o recebimento dos recursos pagos pelos
Investidores na integralização dos CRA, de acordo com os procedimentos da B3 para
liquidação da Oferta, no mesmo Dia Útil, desde que a integralização dos CRA, na Data
de Integralização, ocorra até às 16:00 horas (inclusive), considerando o horário local da
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou no Dia Útil imediatamente posterior, caso
tal liquidação financeira ocorra a partir de 16:00 horas (exclusive), sem a incidência de
quaisquer encargos, penalidades, tributos ou correção monetária.
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A Oferta encerrar-se-á após o primeiro dos eventos a seguir: (i) encerramento do
Período de Colocação; (ii) colocação de CRA equivalentes ao Valor Total da Emissão; ou
(iii) não cumprimento de quaisquer das Condições Precedentes na forma prevista na
Cláusula 3.1 e seguintes do Contrato de Distribuição, a critério do Coordenador Líder,
até o Dia Útil imediatamente anterior à data de liquidação da Oferta.
O Anúncio de Encerramento será divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores da Emissora, do Coordenador Líder, dos Participantes Especiais, da B3 e
da CVM, nos termos dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400.
Período de Colocação
A Oferta deverá ser concluída em até 6 (seis) meses, contados a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, nos termos da regulamentação aplicável.
Os Investidores apresentarão Pedidos de Reserva ou intenções de investimentos, sem
fixação de lotes mínimos ou máximos, ao Coordenador Líder ou a um dos Participantes
Especiais.
A alocação dos CRA será realizada conforme o seguinte procedimento:
(i)

Após o protocolo do pedido de registro da Oferta, a disponibilização deste
Prospecto e a publicação e divulgação do Aviso ao Mercado, e
anteriormente à concessão do registro da Oferta pela CVM, poderão ser
realizadas apresentações para potenciais Investidores, conforme
determinado pelo Coordenador Líder;

(ii)

Os materiais publicitários ou documentos de suporte às apresentações
para potenciais Investidores eventualmente utilizados serão
encaminhados à CVM em até 1 (um) Dia Útil após sua utilização, nos
termos do artigo 50 da Instrução CVM 400 e da Deliberação CVM nº 818,
de 30 de abril de 2019, ou encaminhados à CVM previamente à sua
utilização, na hipótese prevista no Artigo 50, § 5º, da Instrução CVM
400;

(iii)

Durante o Período de Reserva, compreendido entre 23 de junho de 2020 e
29 de junho de 2020, inclusive, haverá a coleta de intenções de
investimento dos Investidores mediante o recebimento, pelo Coordenador
Líder, dos Pedidos de Reserva, nos termos dos artigos 44 e 45 da Instrução
CVM 400. Após o Período de Reserva, o Coordenador Líder realizará o
Procedimento de Bookbuilding, por meio do qual o investidor interessado
em subscrever os CRA, deverá declarar, no âmbito do Pedido de Reserva:
a Remuneração que aceita auferir, para determinada(s) quantidade(s) de
CRA que deseja subscrever, em observância ao disposto no artigo 45,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, observado o percentual máximo
estabelecido para os CRA. Caso o percentual apurado no Procedimento de
Bookbuilding para a Remuneração dos CRA seja inferior ao percentual
mínimo apontado no Pedido de Reserva como condicionante de
participação na Oferta, nos termos acima previstos, o respectivo Pedido de
Reserva será cancelado;

(iv)

Concluído o Procedimento de Bookbuilding, o Coordenador Líder
divulgará o resultado do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do
artigo 23, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400;
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(v)

Caso haja excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) dos CRA (sem
considerar os CRA objeto de exercício da Opção de Lote Adicional), não
será permitida a colocação de CRA perante Investidores que sejam
Pessoas Vinculadas e os Pedidos de Reserva celebrados por Investidores
que sejam Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados, nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400.

(vi)

Observado o disposto no Contrato de Distribuição, a Oferta somente terá
início após: (a) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a
divulgação do Anúncio de Início; e (c) a disponibilização do Prospecto
Definitivo aos investidores;

(vii)

Após o cumprimento dos requisitos descritos no item “vi”, acima, haverá
a alocação dos CRA junto aos Investidores, para sua subscrição e
integralização.

Local de Pagamento
Os pagamentos dos CRA serão efetuados por meio da B3. Caso, por qualquer razão, a
qualquer tempo, os CRA não estejam custodiados eletronicamente na B3, a Emissora
deixará, em sua sede, o valor correspondente ao respectivo pagamento à disposição do
respectivo Titular de CRA, hipótese em que, a partir da referida data, não haverá
qualquer tipo de atualização ou remuneração sobre o valor colocado à disposição do
Titular de CRA na sede da Emissora.
Público-Alvo da Oferta
Os CRA serão objeto de distribuição pública aos Investidores Qualificados, sem fixação
de lotes mínimos ou máximos. O Coordenador Líder, com anuência da Devedora,
organizará a colocação dos CRA perante os Investidores interessados, podendo levar em
conta suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica, observadas as regras de rateio proporcional na alocação de CRA em caso de
excesso de demanda.
Publicidade
Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a
envolver interesses dos Titulares dos CRA serão divulgados nas páginas da rede mundial
de computadores da Emissora, da CVM e da B3, bem como poderão ser publicados no
jornal "O Estado de São Paulo" ou na forma da legislação aplicável, conforme o caso,
devendo a Emissora avisar o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação em
até 5 (cinco) Dias Úteis antes da sua ocorrência.
A Emissora poderá deixar de realizar as publicações acima previstas caso notifique todos
os Titulares dos CRA e o Agente Fiduciário, obtendo deles declaração de ciência dos atos
e decisões. O disposto nesta cláusula não inclui “atos e fatos relevantes”', que deverão
ser divulgados na forma prevista na Instrução CVM 358.
As demais informações periódicas da Emissora serão disponibilizadas ao mercado, nos
prazos legais e/ou regulamentares, através do sistema EmpresasNet da CVM, ou de
outras formas exigidas pela legislação aplicável.
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O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento serão divulgados nas páginas da rede
mundial de computadores da Emissora, do Coordenador Líder, da CVM e da B3, e não
serão publicados em qualquer jornal, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.
Despesas do Patrimônio Separado
Conforme previsto no Termo de Securitização Serão de responsabilidade da Emissora,
exclusivamente com os recursos do Fundo de Despesas ou, em caso de insuficiência do
Fundo de Despesas ou não pagamento diretamente pela Devedora, pela dedução dos
recursos que integram o Patrimônio Separado, independentemente de qualquer
aprovação por parte dos Titulares dos CRA, sem prejuízo do reembolso futuro pela
Devedora:
(i)

Todos os custos e despesas incorridos para salvaguardar os direitos e
prerrogativas dos Titulares dos CRA, as despesas descritas na Escritura de
Emissão, incluindo as remunerações e despesas recorrentes e eventuais
extraordinárias devidas ao Custodiante, ao Agente Fiduciário, ao Escriturador,
à Emissora, B3 e entre outras;

(ii)

todas as Despesas com prestadores de serviços contratados para a Emissão,
tais como a Emissora, o Custodiante, o Escriturador, o Banco Liquidante, a
Agência de Classificação de Risco, o Agente Fiduciário e a B3;

(iii)

Honorários e despesas incorridas na contratação de serviços para
procedimentos extraordinários especificamente previstos nos Documentos da
Oferta e que sejam atribuídos à Emissora;

(iv)

Remuneração da Emissora, incluindo a Taxa de Administração;

(v)

Emolumentos da CVM, B3 e da ANBIMA relativos aos CRA, conforme aplicável;

(vi)

Remuneração ordinária e extraordinária dos prestadores de serviço
contratados para Emissão;

(vii)

Eventuais despesas com terceiros especialistas, atualização e renovação da
classificação de risco, advogados, auditores, despesas da Conta Centralizadora,
fiscais, empresas especializadas em cobrança relacionados, com a B3 e com
procedimentos legais incorridas para resguardar os interesses dos Titulares dos
CRA e realização dos Créditos do Agronegócio e dos recursos oriundos da Conta
Centralizadora integrantes do Patrimônio Separado;

(viii)

As despesas com gestão, realização e administração do Patrimônio Separado e
na hipótese de liquidação do Patrimônio Separado, incluindo, sem limitado, a
Taxa de Administração;

(ix)

Eventuais despesas, diretamente ou indiretamente por meio de reembolso,
previstas na Escritura de Emissão, inclusive, mas sem se limitar, as eventuais
despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações
judiciais;
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(x)

As despesas com publicações necessárias nos termos dos Documentos da
Oferta e conforme Cláusula 17.1 do Termo de Securitização, inclusive
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis do Patrimônio Separado
e informações periódicas ordinárias da Emissão, da Emissora e/ou do Agente
Fiduciário, exceto as despesas com publicações decorrentes dos atos e fatos
relevantes especificamente relacionados à administração da Securitizadora;

(xi)

As despesas de registro nos competentes cartórios, inclusive cartórios de
registro de imóveis, cartórios de títulos e documentos e juntas comerciais, bem
como de eventuais aditamentos do Termo de Securitização e dos demais
Documentos da Oferta; e

(xii)

Quaisquer outros honorários, custos e despesas expressamente previstos no
Termo de Securitização e atribuídos ao Patrimônio Separado.

Suspensão, Cancelamento, Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação
da Oferta
A CVM poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo, a oferta de distribuição que:
(i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400
ou do registro; ou (ii) tenha ocorrido de maneira ilegal, contrária à regulamentação da
CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro.
A CVM deverá proceder à suspensão da Oferta quando verificar a ilegalidade ou a
violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão da Oferta não poderá ser
superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada.
Findo o prazo acima referido sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram
a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro.
Ainda, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do referido
registro.
A Emissora e o Coordenador Líder deverão dar conhecimento da suspensão ou do
cancelamento aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, através de meios ao
menos iguais aos utilizados para a divulgação do anúncio de início, facultando-lhes, na
hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º (quinto) Dia Útil
posterior ao recebimento da respectiva comunicação.
Nos termos do artigo 25 e seguintes da Instrução CVM 400, havendo, a juízo da CVM,
alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes
quando da apresentação do pedido de registro de distribuição, ou que o fundamentem,
acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à
própria Oferta, a CVM poderá acolher pleito de modificação ou revogação da Oferta. O
pleito de modificação da Oferta presumir-se-á deferido caso não haja manifestação da
CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado do seu protocolo na
CVM. Tendo sido deferida a modificação, a CVM poderá, por sua própria iniciativa ou a
requerimento da Emissora, prorrogar o prazo da Oferta por até 90 (noventa) dias. É
sempre permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos investidores
ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela Emissora. A revogação da
Oferta torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores,
devendo ser restituídos integralmente aos Investidores que tiverem aderido à Oferta os
valores, bens ou direitos eventualmente dados em contrapartida aos CRA ofertados, na
forma e condições previstas neste Prospecto Preliminar
A modificação deverá ser divulgada imediatamente através de meios ao menos iguais
aos utilizados para a divulgação da Oferta, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400, e o Coordenador Líder e os Participantes Especiais deverão se acautelar e se
certificar, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor
está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições.
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Na hipótese prevista no parágrafo acima, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta
deverão ser comunicados diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou
qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da
modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do
recebimento da comunicação, o interesse em manter sua declaração de aceitação,
presumida a manutenção em caso de silêncio, em conformidade com o disposto no
artigo 27, parágrafo único, da Instrução CVM 400.
Em caso de desistência da aceitação da Oferta pelo investidor em razão de revogação
ou qualquer modificação na Oferta, os valores eventualmente depositados pelo
investidor desistente serão devolvidos pela Emissora e/ou pelo Coordenador Líder, sem
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis, se a alíquota for superior a zero, no prazo de 3 (três) Dias
Úteis, contados da data em que em receber a comunicação enviada pelo investidor de
revogação da sua aceitação.
A aceitação da oferta somente poderá ser revogada pelos investidores se tal hipótese
estiver expressamente prevista neste Prospecto Preliminar, na forma e condições aqui
definidas, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos únicos dos artigos 20 e 27
da Instrução CVM 400, as quais são inafastáveis.
Identificação, Critérios para Contratação, e Procedimentos para Substituição das
Instituições Contratadas
Agência de Classificação de Risco
A Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda. foi contratada como Agência de Classificação
de Risco em razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços de
classificação de risco, tanto no mercado de capitais brasileiro, quanto no mercado de
capitais internacional.
A Emissora manterá contratada a Agência de Classificação de Risco para a revisão
trimestral da classificação de risco, sem interrupção, até a Data de Vencimento.
Nos termos do item 4.21 do Termo de Securitização, a Agência de Classificação de Risco
poderá ser substituída mediante deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA,
entre outras hipóteses, (i) caso descumpra a obrigação prevista na Cláusula 4.20.1 do
Termo de Securitização; (ii) caso descumpra quaisquer outras obrigações previstas na
sua contratação; (iii) caso haja renúncia da Agência de Classificação de Risco ao
desempenho de suas funções nos termos previstos em contrato; e (iv) se assim for
decidido em comum acordo entre a Emissora e a Agência de Classificação de Risco,
observado o previsto no item 14 e subitens do Termo de Securitização (Assembleia Geral
de Titulares de CRA).
A Agência de Classificação de Risco fará jus a uma remuneração correspondente ao valor
equivalente em reais de: (i) USD20.000,00 (vinte mil dólares norte-americanos), devidos
à época da liquidação financeira da operação; e (ii) USD15.000,00 (quinze mil dólares
norte-americanos), devidos anualmente, até a Data de Vencimento dos CRA, a ser paga
diretamente pela Devedora ou pela Fiadora. A remuneração da Agência de Classificação
de Risco será atualizada anualmente pela variação do IGP-M, a contar da data de
publicação do primeiro relatório de classificação de risco.
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Agente Fiduciário
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. foi contratada como Agente Fiduciário em
razão da sua reconhecida experiência na prestação de serviços como agente fiduciário
de certificados de recebíveis do agronegócio.
O Agente Fiduciário foi contratado para representar, perante a Emissora e quaisquer
terceiros, os interesses da comunhão dos Titulares de CRA, sendo responsável, entre
outras funções, por (i) assessoria para análise e revisão de instrumentos legais das
operações; (ii) conservar, em boa guarda, cópia dos Documentos da Oferta e demais
papéis relacionados com o exercício de suas funções; (iii) acompanhamento das
informações periódicas da Emissora, identificando com eventuais deficiências de
capacidade no cumprimento de suas obrigações pecuniárias e contratuais; (iv)
acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias,
alertando os Titulares de CRA acerca de eventual descumprimento de obrigações
acordadas nos CRA ou nos instrumentos de garantia, que venha a ter ciência; (v) verificar
o cumprimento pelas partes, de suas obrigações constantes nos CRA; e (vi) notificar os
Titulares de CRA de qualquer inadimplemento, pela Emitente, de obrigações assumidas
nos CRA ou nos instrumentos de garantia.
O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura do Termo de
Securitização ou de aditamento relativo à sua nomeação, devendo permanecer no cargo
até (i) a Data de Vencimento; ou (ii) sua efetiva substituição a ser deliberada pela
Assembleia Geral.
Pelo desempenho dos deveres e atribuições que competem ao Agente Fiduciário, a
Emissora realizará o pagamento, com recursos do Fundo de Despesas, ou, na sua
ausência, do Patrimônio Separado, do valor líquido de R$3.000,00 (três mil reais) a
serem pagas trimestralmente, sendo a primeira devida em até 5º (quinto) Dia Útil a
contar da primeira Data de Integralização, até a liquidação final dos CRA.
A remuneração do Agente Fiduciário não inclui as despesas que sejam consideradas
necessárias ao exercício da função do Agente Fiduciário, tais como,
exemplificativamente: publicações em geral (por exemplo, edital de convocação de
Assembleia Geral, ata da Assembleia Geral, anúncio de comunicação de disponibilidade
do relatório anual do Agente Fiduciário, entre outros), notificações, extração de
certidões, fotocópias, despesas com viagens e estadias, transportes e alimentação de
seus agentes, contratação de especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização,
contatos telefônicos e/ou conference call, assessoria legal ao Agente Fiduciário, bem
como custas e despesas cartorárias em geral, necessárias ao exercício da função do
Agente Fiduciário, as quais serão cobertas pelo Patrimônio Separado, conforme disposto
na Cláusula 16 do Termo de Securitização.
As remunerações definidas acima continuarão sendo devidas, pelos Titulares dos CRA,
e calculadas pro rata die, mesmo após o vencimento dos CRA, caso o Agente Fiduciário
esteja exercendo atividades inerentes à sua função na Emissão.
As parcelas acima mencionadas serão atualizadas anualmente pela variação positiva
acumulada do IPCA, a partir da data do pagamento da primeira parcela estabelecida na
Cláusula 12.7 do Termo de Securitização, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade
de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas pro rata die, se
necessário.
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As parcelas acima serão acrescidas dos seguintes impostos: Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS, Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer
outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas
alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.
Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida ao Agente Fiduciário, os
débitos em atraso estarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o
valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o
valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IGP-M, incidente desde
a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado pro rata die.
Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas,
em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares
dos CRA deverão ser previamente aprovadas, sempre que possível, e arcadas pela
Devedora e, em caso de não pagamento pela Devedora, com recursos oriundos do
Fundo de Despesas ou, em caso de insuficiência deste, com recursos oriundos do
Patrimônio Separado. Tais despesas correspondem a depósitos, custas e taxas
judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da
comunhão dos Titulares dos CRA. Os honorários de sucumbência em ações judiciais
serão igualmente suportados pela Devedora, bem como a remuneração do Agente
Fiduciário na hipótese da Emissora permanecer em inadimplência com relação ao
pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente
Fiduciário solicitar garantia para cobertura do risco de sucumbência.
O Agente Fiduciário poderá ser substituído e continuará exercendo suas funções até que
um novo agente fiduciário assuma, nas hipóteses de impedimento temporário,
renúncia, intervenção, liquidação, falência, ou qualquer outro caso de vacância,
devendo ser realizada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de qualquer
desses eventos, uma Assembleia Geral, para que seja eleito o novo agente fiduciário.
A Assembleia a que se refere o item anterior poderá ser convocada pelo Agente
Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Titulares de CRA que representem, no
mínimo, 10% (dez por cento) dos CRA em Circulação, ou pela CVM. Se a convocação não
ocorrer até 15 (quinze) dias antes do termo final do prazo referido no parágrafo acima,
caberá à Emissora efetuá-la.
Em casos excepcionais, a CVM pode proceder à convocação de Assembleia Geral para
escolha de novo agente fiduciário ou nomear substituto provisório.
A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete)
dias úteis, contados do registro do aditamento do Termo de Securitização e à sua
manifestação acerca do atendimento aos requisitos prescritos na Instrução CVM 583.
Os Titulares dos CRA podem substituir o Agente Fiduciário e indicar seu eventual
substituto a qualquer tempo após o encerramento da distribuição, em Assembleia Geral,
especialmente convocada para esse fim.
Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário deverá permanecer no exercício de suas
funções até que: (i) uma instituição substituta seja indicada pela Securitizadora e
aprovada pelos Titulares dos CRA; e (ii) a instituição substituta assuma efetivamente as
funções do Agente Fiduciário, conforme definido acima.
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Em caso de renúncia, o Agente Fiduciário se obriga a restituir, no prazo de 2 (dois) Dias
Úteis da efetivação da renúncia, a parcela da remuneração correspondente ao período
entre a data da efetivação da renúncia e a data do próximo pagamento, cujo valor será
calculado pro rata temporis com base em um ano de 360 (trezentos e sessenta) dias.
Auditor Independente
O Auditor Independente foi escolhido com base na qualidade de seus serviços, sua
reputação ilibada, sua experiência, bem como sua familiaridade com o mercado
financeiro, especificamente os produtos de securitização. O Auditor Independente
prestará serviços à Emissora e não serão responsáveis pela verificação de lastro dos CRA.
O Auditor Independente foi contratado para auditar as demonstrações financeiras do
Patrimônio Separado em conformidade com o disposto na Lei das Sociedades por Ações
e na Instrução CVM 600.
Nos termos do artigo 31 da Instrução CVM 308, os auditores independentes não podem
prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a 5 (cinco) anos
consecutivos, exigindo-se um intervalo mínimo de 3 (três) anos para a sua
recontratação, exceto caso (i) a companhia auditada possua comitê de auditoria
estatutário em funcionamento permanente (instalado no exercício social anterior à
contratação do auditor independente); e (ii) o auditor seja pessoa jurídica (sendo que,
nesse caso, o auditor independente deve proceder à rotação do responsável técnico,
diretor, gerente e de qualquer outro integrante da equipe de auditoria com função de
gerência, em período não superior a cinco anos consecutivos, com intervalo mínimo de
três anos para seu retorno).
Tendo em vista que a Emissora não possui comitê de auditoria estatutário em
funcionamento permanente, a Emissora tem por obrigatoriedade trocar o auditor
independente a cada período de 5 (cinco) anos. Ainda, em atendimento ao artigo 23 da
Instrução CVM 308, a Emissora não contrata os auditores independentes para a
prestação de serviços de consultoria que possam caracterizar a perda de sua
objetividade e independência.
A Emissora realizou pagamentos a título de honorários por serviços de auditoria
prestados pelos Auditores Independentes (i) no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e
trezentos reais) para o exercício fiscal de 2020; e (ii) R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais) para o exercício fiscal de 2019. Com relação ao exercício fiscal de 2018, não havia
obrigação legal de emissão das demonstrações financeiras auditadas para cada
Patrimônio Separado e, consequentemente, não houve contratação de Auditores
Independentes para o referido trabalho
B3
A B3 poderá ser substituída por outras câmaras de liquidação e custódia autorizadas,
sem a necessidade de aprovação da Assembleia Geral, nos seguintes casos: (i) se falirem,
requererem recuperação judicial ou iniciarem procedimentos de recuperação
extrajudicial ou tiverem sua falência, intervenção ou liquidação requerida; e/ou (ii) se
forem cassadas suas autorizações para execução dos serviços contratados. Os Titulares
de CRA, mediante aprovação da Assembleia Geral, poderão requerer a substituição da
B3 em hipóteses diversas daquelas previstas acima, observado que tal decisão deverá
ser submetida à deliberação da Assembleia Geral., desde que tal substituição não
implique na elevação da remuneração do prestador de serviço.
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A B3 foi escolhida com base na qualidade de seus serviços prestados e na larga
experiência na realização de suas atividades.
Será devida à B3, pelo registro e custódia eletrônica dos ativos na B3, o valor de R$
44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), a ser pago pela Devedora ou
Fiadora, através dos recursos mantidos no Fundo de Despesas.
Escriturador e Instituição Custodiante
O Escriturador foi contratado para prestar os serviços de escrituração e custódia em
razão da sua reputação ilibada e reconhecida experiência na prestação de serviços de
escrituração de valor mobiliários e custódia de documentos.
O Escriturador será responsável pela escrituração dos CRA, os quais serão emitidos sob
a forma escritural. Ainda, o Escriturador será responsável pelos serviços de guarda de
vias físicas originais dos Documentos Comprobatórios, incluindo o Termo de
Securitização.
Para a prestação de serviços de escrituração, o Escriturador fará jus a uma remuneração
equivalente parcelas mensais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por série, a ser
paga diretamente pela Devedora ou pela Fiadora, através dos recursos do Fundo de
Despesas. Para a prestação de serviços de custódia dos Documentos Comprobatórios, a
Instituição Custodiante fará jus a uma remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês,
a ser paga diretamente pela Devedora. As remunerações do Escriturador e Custodiante
serão atualizadas anualmente pelo IPCA.
O Escriturador poderá ser substituído (i) em caso de inadimplemento de suas obrigações
junto à Emissora não sanada no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após o recebimento da
notificação enviada para o Escriturador para sanar a falta; (ii) na superveniência de
qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes, notadamente do
BACEN, que impeça a contratação objeto do contrato de escrituração; (iii) caso a
Emissora ou o Escriturador encontrem-se em processo de falência, ou tenham a sua
intervenção judicial ou liquidação decretada; (iv) em caso de seu descredenciamento
para o exercício da atividade de escriturador de valores mobiliários; (v) se o Escriturador
ou a Emissora suspender suas atividades por qualquer período de tempo igual ou
superior a 30 (trinta) dias, ou por período inferior, desde que impacte negativamente os
Titulares dos CRA; (vi) se for constatada a ocorrência de práticas irregulares pelo
Escriturador ou pela Emissora; e (vii) se não houver o pagamento da remuneração
devida ao Escriturador, desde que tal inadimplemento não seja sanado em até 5 (cinco)
Dias Úteis de sua ocorrência. Nesses casos, o novo Escriturador deve ser contratado pela
Emissora.
Caso a Emissora ou os Titulares de CRA desejem substituir o Escriturador sem a
observância das hipóteses previstas acima, tal decisão deverá ser submetida à
deliberação da Assembleia Geral.
Banco Liquidante
O Banco Liquidante foi contratado em razão da sua reconhecida experiência na
prestação de serviços de banco liquidante, para operacionalizar o pagamento e a
liquidação de quaisquer valores devidos pela Emissora aos Titulares de CRA, que serão
executados por meio da B3. A remuneração do Banco Liquidante será arcada pela
Emissora com recursos próprios.
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O Banco Liquidante poderá ser substituído, mediante deliberação em Assembleia Geral
de Titulares de CRA, caso, entre outras hipóteses: (i) seja descumprida qualquer
obrigação prevista no contrato de prestação de serviços de Banco Liquidante, (ii) se a
Emissora ou o Banco Liquidante requerer recuperação judicial ou extrajudicial, entrar
em estado de insolvência, tiver sua falência ou liquidação requerida; e (iii) haja a edição
de norma legal ou regulamentar que inviabilize, direta ou indiretamente, a realização da
prestação de serviços objeto de Banco Liquidante, bem como na hipótese de alteração
na legislação que modifique as responsabilidades ou a forma de liquidação. Nesses
casos, o novo Banco Liquidante deve ser contratado pela Emissora.
Instrumentos Derivativos
A Emissora não utilizará instrumentos financeiros de derivativos na administração do
Patrimônio Separado.
Informações Adicionais
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Oferta
poderão ser obtidos junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM e à B3.
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SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA OFERTA
Encontra-se a seguir um resumo dos principais instrumentos da operação, quais sejam: (i)
Termo de Securitização; (ii) Escritura de Emissão; (iii) Contrato de Distribuição; (iv)
Contrato de Escrituração e Custódia; e (v) Contrato de Prestação de Serviços de Banco
Liquidante;
O PRESENTE SUMÁRIO NÃO CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE O INVESTIDOR
DEVE CONSIDERAR ANTES DE INVESTIR NOS CRA. O INVESTIDOR DEVE LER O
PROSPECTO COMO UM TODO, INCLUINDO SEUS ANEXOS, QUE CONTEMPLAM
ALGUNS DOS DOCUMENTOS AQUI RESUMIDOS.
Termo de Securitização
O Termo de Securitização será celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário, para
fins de constituição efetiva do vínculo entre os Créditos do Agronegócio, representados
pelas Debêntures, e os CRA, bem como instituição do Regime Fiduciário sobre os
créditos do Patrimônio Separado. O Termo de Securitização, além de descrever os
Créditos do Agronegócio, delineia detalhadamente as características dos CRA,
estabelecendo seu valor, prazo, quantidade, espécies, formas de pagamento, garantias
e demais elementos. Adicionalmente, por meio do Termo de Securitização, a SLW
Corretora de Valores de Câmbio Ltda. será contratada para atuar como agente fiduciário
dos CRA, representando a totalidade dos Titulares de CRA.
Referido instrumento deverá, ainda, prever os deveres e obrigações da Emissora e do
Agente Fiduciário perante os Titulares de CRA, nos termos da Lei 9.514, Lei 11.076,
Instrução CVM 583 e Instrução CVM 600.
Escritura de Emissão de Debêntures
As Debêntures serão emitidas pela Devedora, por meio do “Instrumento Particular de
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures, não Conversíveis em Ações, em Série
Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação
Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.”, celebrado em 10 de junho de 2020 e aditaram
em 12 de junho de 2020, entre a Devedora, a Emissora e os Fiadores.
As Debêntures serão objeto de colocação privada e serão subscritas e integralizadas pela
Emissora, conforme previsto na Escritura de Emissão.
Os Créditos do Agronegócio representados pelas Debêntures correspondem ao lastro
dos CRA, aos quais estão vinculados em caráter irrevogável e irretratável, segregados do
restante do patrimônio da Emissora, mediante instituição do Regime Fiduciário, na
forma prevista pela Cláusula 9 do Termo de Securitização.
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As Debêntures contam com garantia fidejussória, na modalidade de Fiança prestada por
cada Fiador, obrigando-se individualmente de forma irrevogável, irretratável e não solidária
entre si, como principal responsável pelo pagamento de até 20% (vinte por cento) do Valor
Total da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão. Cada Fiança é prestada por cada um
dos Fiadores em caráter irrevogável e irretratável e entra em vigor na data de assinatura da
Escritura de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos até o pagamento
integral das Obrigações Garantidas, nos termos da Escritura de Emissão.
A Fiança poderá ser excutida e exigida pela Emissora quantas vezes forem
necessárias até a integral liquidação dos Créditos do Agronegócio, bem como de
todas as obrigações pecuniárias atribuídas à Devedora no âmbito das Debêntures e
da Escritura de Emissão.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a presente Oferta
poderão ser obtidos junto à Emissora, ao Coordenador Líder, à CVM e à B3.
Contrato de Distribuição
O Contrato de Distribuição celebrado em 10 de junho de 2020 e aditado em 12 de junho
de 2020, entre a Emissora, a Devedora, o Coordenador Líder e os Fiadores, disciplinará
a forma de colocação dos CRA, bem como a relação existente entre o Coordenador Líder,
a Devedora, os Fiadores e a Emissora.
Nos termos do Contrato de Distribuição, os CRA serão distribuídos pelo Coordenador
Líder publicamente sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), desde que cumpridas todas as Condições
Precedentes, observado que os CRA eventualmente emitidos em razão do exercício total
ou parcial da Opção de Lote Adicional, se houver, serão distribuídos sob o regime de
melhores esforços de colocação.
Para maiores informações a respeito dos procedimentos a serem adotados pelo
Coordenador Líder para a Distribuição dos CRA, favor consultar o item “Distribuição dos
CRA” da Seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta” na página 59 deste Prospecto.
A cópia do Contrato de Distribuição ficará à disposição para consulta dos Investidores
no endereço físico do Coordenador Líder indicado no presente Prospecto, conforme
seção “Identificação da Emissora, do Coordenador Líder, do Agente Fiduciário,
Escriturador e Custodiante, dos Assessores Jurídicos, da Agência de Classificação de
Risco, do Auditor Independente, do Banco Liquidante, da Devedora e dos Fiadores”.
Para maiores informações a respeito dos procedimentos a serem adotados pelo
Coordenador Líder para a Distribuição dos CRA, favor consultar o Item “Distribuição dos
CRA” da seção “Informações Relativas aos CRA e à Oferta” na página 59 deste Prospecto
Preliminar.
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Comissões
O Coordenador Líder receberá da Devedora pela colocação dos CRA, (i) a Comissão de
Estruturação, (ii) a Comissão de Sucesso, (iii) a Comissão de Remuneração dos Canais de
Distribuição e (iv) o Prêmio de Garantia Firme, conforme descritas na Seção
“Demonstrativo dos Custos da Oferta” na página 75 deste Prospecto.
Contrato de Escrituração e Custódia
Por meio do Contrato de Serviços Escriturador e Custodiante, a Vórtx Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. foi contratada pela Emissora, com recursos
recebidos da Devedora ou por ela reembolsados, ou, ainda com recursos do
Patrimônio Separado (em caso de inadimplemento pela Devedora), para atuar (a)
como escriturador, com as funções de (i) manter sob sua custódia os Documentos
Comprobatórios e eventuais e respectivos aditamentos; (ii) adotar todas as demais
providências relacionadas, inclusive a baixa de tais registros e/ou retirada dos CRA
quando assim autorizado pela Emissora, realizando, conforme aplicável, o endosso
dos CRA aos respectivos titulares, com base na posição de custódia eletrônica
constante da B3, conforme o caso, e (iii) realizar a escrituração dos CRA, e, (b) para
atuar como fiel depositário, com as funções de (i) receber os Documentos
Comprobatórios; (ii) fazer a custódia e guarda dos Documentos Comprobatórios; (iii)
diligenciar para que sejam mantidos, às suas expensas, atualizados e em perfeita
ordem, os Documentos Comprobatórios; (iv) cumprir com as demais funções
previstas no Termo de Securitização, (v) atuar como escriturador dos CRA.
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. receberá da Emissora,
com recursos recebidos da Devedora ou por ela reembolsados, ou, ainda, com
recursos do Patrimônio Separado (em caso de inadimplência da Devedora), em
contrapartida pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos
termos da lei aplicável e do Termo de Securitização, para a realização dos serviços
de (i) escrituração, uma remuneração correspondente a parcelas mensais no valor
de R$500,00 (quinhentos reais), e (ii) custódia, parcelas mensais no valor de
R$1.000,00 (mil reais), sendo tais valores atualizados anualmente pelo IPCA.
A substituição da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na
qualidade de Custodiante ou Escriturador, caso necessária, se dará da forma exposta
na seção “Identificação, Critérios para Contratação, e Procedimentos para Substituição
das Instituições Contratadas”, constante na página 65 deste Prospecto.
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Procedimentos de Verificação do Lastro
A Instituição Custodiante será responsável pela guarda de vias físicas originais dos
Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência dos Direitos Creditórios do
Agronegócio, em observância ao artigo 28 da Instrução da CVM nº 541, de 20 de
dezembro de 2013. Deste modo, a verificação do lastro dos CRA será realizada pela
Instituição Custodiante, de forma individualizada e integral, no momento em que as vias
físicas originais dos Documentos Comprobatórios lhe forem apresentadas. Exceto em
caso de solicitação expressa por Titulares de CRA reunidos em Assembleia Geral, a
Instituição Custodiante estará dispensada de realizar verificações posteriores do lastro
durante a vigência dos CRA.
Contratos de Prestação de Serviços de Banco Liquidante
O Contrato de Prestação de Serviços de Banco Liquidante foi celebrado entre a Emissora
e o Banco Liquidante, para regular a prestação de serviços de liquidação financeira de
certificados de recebíveis do agronegócio de emissão da Emissora, por parte do Banco
Liquidante.
Os custos referentes à contratação do Banco Liquidante serão arcados diretamente pela
Emissora, por meio de seu patrimônio próprio, diferente do Patrimônio Separado, e
estarão contemplados na Taxa de Administração.
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DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS DA OFERTA
As comissões devidas ao Coordenador Líder e as despesas com auditores, advogados,
demais prestadores de serviços e outras despesas serão pagas pela Emissora, com
recursos do Fundo de Despesas, conforme descrito abaixo indicativamente:

Custo Total
Comissões do
Coordenador Líder (5)
(i) Estruturação
(ii) Prêmio de
Garantia Firme
(iii) Remuneração dos
Canais de Distribuição

7.510.678,60

Custo
Unitário
por CRA
(R$)(1)
R$37.55

6.640.841,17

R$ 33,20

3,320%

3,320%

1.660.210,29
1.660.210,29

R$ 8,30
R$ 8,30

0,830%
0,830%

0,830%
0,830%

3.320.420,59

R$ 16,60

1,660%

1,660%

(iv) Sucesso (3))
Securitizadora Estruturação
Securitizadora – Adm
Patrimonio Separado

0,00
40.272,27 / flat

R$ 0,00
R$0,22

0,000%
0,022%

0,000%
0,022%

2.213,61 / mês
3.376,48 /
bimestral

R$ 0,13

0,013%

0,013%

R$ 0,10

0,010%]

0,010%

R$ 1.195,17 / flat
553,40 / mês
1.125,49 / mês

R$ 0,01
R$ 0,03
R$ 0,07

0,001%
0,003%
0,007%

0,001%
0,003%
0,007%

15.501,00

R$ 0,08

0,008%

0,008%

100.000,00

R$ 0,50

0,050%

0,050%

5.000,00 / anual
44.400,00

R$ 0,03
R$ 0,22

0,003%
0,022%

0,003%
0,022%

192.500,00
350.000,00

R$ 0,96
R$ 1,75

0,096%
0,175%

0,096%
0,175%

50.000,00

R$ 0,25
R$
1.000,00

0,025%

0,025%

100%

100%

Descrição

(2) (4)

Agente Fiduciário
EScriturador –
abertura de conta
Escriturador
Custodiante
Taxa Análise previa
ANBIMA
Taxa de Registro na
CVM
Auditor
Independente
B3
Agência de
Classificação de Risco
Assessores Jurídicos
Despesas Gerais e de
Marketing
TOTAL

Valor Total

(R$)(1)

200.000.000,000

% em relação
ao Custo
Unitário
3,755%

% do
Valor
Total da
Oferta(1)
3,755%

(1)

Valores arredondados e estimados, calculados com base em dados da data deste
Prospecto Preliminar, considerando o Valor Total da Emissão equivalente a,
inicialmente, R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), livre de impostos.
(2)

A Comissão de Remuneração dos Canais de Distribuição incidirá sobre o montante
total da Oferta, calculado com base no Preço de Integralização dos CRA, no valor
equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento).
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(3)

A Comissão de Sucesso será paga pela Devedora ao Coordenador Líder, na Data de
Liquidação, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor presente da
diferença entre a taxa teto de remuneração do investidor e a taxa final de remuneração
conforme definida no Procedimento de Bookbuilding, calculado com base no Preço de
Integralização dos CRA.
(4)

O valor da Comissão de Remuneração dos Canais de Distribuição é estimativo e foi
calculado considerando a alocação total do volume da oferta nos CRA.
(5)

Conforme previsto no Contrato de Distribuição, os pagamentos das Comissões pela
Devedora ao Coordenador Líder serão realizados líquidos de qualquer retenção,
dedução ou antecipação de qualquer tributo, com exceção para Imposto sobre a Renda
(“IR”) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), taxa ou contribuição que
incida ou venha a incidir, com base em norma legal ou regulamentar, bem como
quaisquer majorações das alíquotas dos tributos já existentes, em moeda corrente
nacional. Dessa forma, todos os pagamentos relativos às Comissões serão acrescidos
dos valores relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS; à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e aos demais tributos eventualmente
aplicáveis (exceto IR e CSLL), de forma que o Coordenador Líder receba tais Comissões
como se tais tributos não fossem incidentes (gross up).
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão destinados:
(i)

pela Emissora para, nesta ordem, (a) realizar o pagamento das Despesas e custos
adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, inclusive para a criação do
Fundo de Despesas, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado
ou pago pela Devedora; e (b) integralização das Debêntures, nos termos da
Escritura de Emissão; e

(ii)

pela Devedora, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076,
exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de
batata consumo “in natura”, como matéria-prima de atividades da Devedora
relacionadas ao agronegócio, conforme Orçamento previsto no Anexo IV da
Escritura de Emissão, no Anexo II do Termo de Securitização e indicado abaixo.

As Debêntures são representativas de direitos creditórios do agronegócio uma vez que:
(i) os recursos do Orçamento serão integral e exclusivamente destinados à aquisição de
batata consumo “in natura” (Solanum Tuberosum), caracterizado como “produto
agropecuário” para fins do parágrafo primeiro do artigo 23, da Lei 11.076, pois sua
origem é essencialmente o cultivo e a produção agrícola; e (ii) as batatas consumo “in
natura” serão adquiridas pela Devedora diretamente de pessoas que desenvolvam a
atividade de cultivo e produção de batata consumo “in natura”, ou seja, que se
caracterizam como “produtores rurais” nos termos do artigo 165 da IN RFB 971,
conforme verificado pela Devedora e pelo Agente Fiduciário e listados no Anexo V da
Escritura de Emissão, com base em contratos de fornecimento em vigor.
Para assegurar que os respectivos Fornecedores das batatas consumo “in natura” a
serem adquiridas pela Devedora com os recursos decorrentes das Debêntures são
qualificados como produtores rurais, nos termos da IN RFB 971 e do artigo 23, da Lei
11.076, a Devedora certificou por meio da Escritura de Emissão: (i) a condição de
produtor rural de todos os Fornecedores; e (ii) que a condição de produtor rural dos
Fornecedores se dá em função do cultivo e produção de batata consumo “in natura” a
ser adquirida pela Devedora, o que se corrobora pela atividade primária indicada no
comprovante de inscrição dos Fornecedores no CNPJ ou Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra,
conforme o caso, representada pelo CNAE (Classificação Nacional de Atividades
Econômicas) nº 0119-9/03 (cultivo de batata-inglesa).
Os recursos captados no âmbito da emissão das Debêntures deverão seguir a destinação
prevista no Orçamento, disposto na Escritura de Emissão, no Termo de Securitização e
nesta Seção, até a Data de Vencimento ou até que a Devedora comprove a aplicação da
totalidade dos recursos obtidos, o que ocorrer primeiro.
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Nos termos descritos acima, os recursos captados no âmbito da emissão das Debêntures
serão destinados na forma do artigo 3º, parágrafos 7º e 8º, da Instrução da CVM 600,
exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de batata
consumo “in natura”, como matéria-prima de atividades da Devedora relacionadas ao
agronegócio, de acordo com o Orçamento previsto no Anexo IV à Escritura de Emissão
e no Anexo II ao Termo de Securitização, o qual é reproduzido abaixo. O Orçamento
conterá a informação das despesas da Devedora mencionadas para aquisição de batata
consumo “in natura” como matéria-prima de suas atividades relacionadas ao
agronegócio, e serão acompanhadas pelas informações financeiras da Devedora que
servem de base para os relatórios apresentados.
A tabela de Orçamento abaixo, nos mesmos termos do Anexo IV à Escritura de Emissão
e do Anexo II ao Termo de Securitização, demonstra a capacidade da Devedora em
destinar, até a data de vencimento dos CRA, a totalidade dos recursos oriundos da
captação representada pela Emissão à aquisição de batata consumo “in natura” como
matéria-prima de suas atividades relacionadas ao agronegócio.
Exercício Social com Encerramento em 31 de dezembro de 2020 (*)
Contratos com Produtores Rurais, na qualidade de fornecedores.
Processo

1º Tri
(R$/mil)

2º Tri
(R$/mil)

3º Tri
(R$/mil)

4º
Tri Consolidado
(R$/mil)
(R$/mil)

Fornecedores
de matériaprima

96.795

20.393

111.744

208.493

437.424

Total

96.795

20.393

111.744

208.493

437.424

(*) Orçamento previsto para o exercício social da Emissora com encerramento em 31 de
dezembro de 2020, considerando o histórico de destinação no mesmo período em exercícios
sociais anteriores. Sem prejuízo da destinação dos recursos captados por meio das
Debêntures da 1ª Emissão, os recursos captados por meio da presente Emissão serão
destinados de acordo com o presente Orçamento, conforme ajustada a cada trimestre, até a
data de vencimento dos CRA, ou até que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos
recursos obtidos nos termos da Escritura de Emissão, o que ocorrer primeiro.

Exercício Social com Encerramento em 31 de dezembro de 2021 (**)
Contratos com Produtores Rurais, na qualidade de fornecedores.
Processo
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º
Tri Consolidado
(R$/mil)
(R$/mil)
(R$/mil)
(R$/mil)
(R$/mil)
Fornecedores
de matériaprima
Total

126.225

52.487

126.766

364.587

670.065

126.225

52.487

126.766

364.587

670.065
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(**) Orçamento previsto para o exercício social da Emissora com encerramento em 31 de
dezembro de 2021, considerando o histórico de destinação no mesmo período em exercícios
sociais anteriores. Sem prejuízo da destinação dos recursos captados por meio das
Debêntures da 1ª Emissão, os recursos captados por meio da presente Emissão serão
destinados de acordo com o presente Orçamento, conforme ajustado a cada trimestre, até a
data de vencimento dos CRA, ou até que a Devedora comprove a aplicação da totalidade dos
recursos obtidos nos termos da Escritura de Emissão, o que ocorrer primeiro.

Ressalta-se que os valores captados pela Devedora no âmbito das Debêntures da 1ª
Emissão, foram integralmente utilizados pela Devedora para o pagamento a produtores
rurais até maio de 2020 e, portanto, não impactam na capacidade da Devedora em
destinar os recursos oriundos da Emissão nos pagmentos futuros a produtores rurais,
conforme descrito no Orçamento acima, nos mesmos termos do Anexo IV à Escritura de
Emissão e do Anexo II ao Termo de Securitização.
A Emissora e o Coordenador Líder, nos termos do Art. 56 da Instrução CVM 400,
permanecerão responsáveis pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das
informações prestadas pela Devedora, o que inclui a caracterização dos destinatários
dos recursos captados na Oferta como produtores rurais, bem como dos produtos a
serem adquiridos de tais produtores como produto agropecuário, conforme consta
expressamente de sua documentação.
O Agente Fiduciário deverá verificar, no mínimo semestralmente, ao longo do prazo de
duração dos CRA ou até a comprovação da aplicação integral dos recursos oriundos da
Escritura, o que ocorrer primeiro, o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos
por meio da emissão das Debêntures, a partir das informações ou dos documentos
fornecidos nos termos desta Seção e demais documentos/informações que
eventualmente sejam necessários para verificação da destinação dos recursos. O Agente
Fiduciário se compromete a envidar seus melhores esforços para obter a documentação
necessária a fim de proceder com a verificação da destinação dos recursos da Oferta.
Caso o Agente Fiduciário identifique qualquer irregularidade em relação à referida
comprovação de recursos, o Agente Fiduciário deverá comunicar sobre tal
irregularidade aos Titulares de CRA nos termos do Termo de Securitização.
Uma vez atingido o valor da destinação dos recursos das Debêntures, que será verificado
pelo Agente Fiduciário, nos termos previstos acima e observados os critérios constantes
do relatório cujo modelo consta como Anexo III da Escritura de Emissão, a Devedora e o
Agente Fiduciário ficarão desobrigados com relação às comprovações de que trata este
item, exceto se em razão de determinação de Autoridades ou atendimento a Normas
for necessária qualquer comprovação adicional.
Sem prejuízo do dever de diligência, o Agente Fiduciário e a Securitizadora assumirão
que as informações e os documentos encaminhados pela Devedora ou por terceiros a
seu pedido são verídicos e não foram objeto de fraude ou adulteração.
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COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Conforme descrito no item “Destinação dos Recursos” acima, os recursos obtidos por
meio da presente Emissão serão destinados na forma do artigo 3º, parágrafos 7º e 8º,
da Instrução da CVM 600, exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição,
pela Devedora, de batata consumo “in natura”, como matéria-prima de atividades da
Devedora relacionadas ao agronegócio.
A Devedora deverá prestar contas ao Agente Fiduciário sobre a destinação de recursos
e seu status, por meio da apresentação de relatório de comprovação de aplicação dos
recursos captados por meio das Debêntures, nos termos do Anexo III à Escritura de
Emissão, observado o previsto nos termos do Orçamento, acompanhado, conforme o
caso, de cópia de demonstrações financeiras, balanços, contratos, notas fiscais, atos
societários e/ou outros documentos comprobatórios que julgar necessários para
acompanhamento da utilização dos recursos, na seguinte periodicidade: (i) a cada 6
(seis) meses a contar da primeira Data de Integralização; (ii) em caso de vencimento
(ordinário ou antecipado) das Debêntures ou nos casos de resgate previstos na Escritura
de Emissão; e (iii) sempre que solicitado por escrito por Autoridades, pela Emissora ou
pelo Agente Fiduciário, para fins de atendimento a Normas e exigências de órgãos
reguladores e fiscalizadores, em até 10 (dez) Dias Úteis do recebimento da solicitação
ou em prazo menor, se assim solicitado por qualquer Autoridade ou determinado por
Norma.
O Agente Fiduciário deverá verificar, no mínimo semestralmente, ao longo do prazo de
duração dos CRA ou até a comprovação da aplicação integral dos recursos oriundos
desta Escritura, o que ocorrer primeiro, o efetivo direcionamento de todos os recursos
obtidos por meio da emissão das Debêntures, a partir das informações ou dos
documentos fornecidos nos termos do item acima e demais documentos/informações
que eventualmente sejam necessários para verificação da destinação dos recursos. O
Agente Fiduciário se compromete a envidar seus melhores esforços para obter a
documentação necessária a fim de proceder com a verificação da destinação dos
recursos da Oferta. Caso o Agente Fiduciário identifique qualquer irregularidade em
relação à referida comprovação de recursos, o Agente Fiduciário deverá comunicar
sobre tal irregularidade aos Titulares de CRA nos termos do Termo de Securitização.
Uma vez atingido o valor da destinação dos recursos das Debêntures, que será verificado
pelo Agente Fiduciário, nos termos previstos acima e observados os critérios constantes
do relatório cujo modelo consta como Anexo III da Escritura de Emissão, a Devedora e o
Agente Fiduciário ficarão desobrigados com relação às comprovações de que trata este
item, exceto se em razão de determinação de Autoridades ou atendimento a Normas
for necessária qualquer comprovação adicional.
Sem prejuízo do dever de diligência, o Agente Fiduciário e a Securitizadora assumirão
que as informações e os documentos encaminhados pela Devedora ou por terceiros a
seu pedido são verídicos e não foram objeto de fraude ou adulteração.
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DECLARAÇÕES
Declaração da Emissora
A Emissora declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, do artigo 11,
parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM 600, e das Leis 9.514 e 11.076, exclusivamente
para os fins do processo de registro da Oferta na CVM, que:
(i)

atestou a legalidade e a ausência de vícios na presente operação;

(ii)

este Prospecto Preliminar e o Termo de Securitização contêm, e o Prospecto
Definitivo conterá, as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos Investidores, dos CRA, da Emissora e suas atividades, situação
econômico-financeira, riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes no âmbito da Oferta, sendo tais informações
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para permitir aos
Investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iii) este Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a
Instrução CVM 400 e a Instrução CVM 600;
(iv)

as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da
Oferta, do arquivamento deste Prospecto Preliminar e do Prospecto
Definitivo, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante a Oferta,
respectivamente, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes para permitir aos Investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(v)

é responsável pela veracidade, consistência, correção e suficiência das
informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado
durante a distribuição no âmbito da Oferta; e

(vi)

serão instituídos regimes fiduciários sobre os Créditos do Agronegócio, e
sobre as garantias a eles vinculadas, bem como sobre quaisquer valores
depositados na Conta Centralizadora.

Declaração do Agente Fiduciário
O Agente Fiduciário declara, nos termos do artigo 11, incisos V e IX, e artigo 5º da
Instrução CVM 583 e do artigo 11, parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM 600,
exclusivamente para os fins do processo de registro da Oferta na CVM, que atestou, em
conjunto com a Emissora, a legalidade e a ausência de vícios da operação e tomou todas
as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que:
(i)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo e o Termo de
Securitização conterão todas as informações relevantes a respeito da Oferta,
dos CRA, da Emissora, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira e dos riscos inerentes às suas atividades, bem como outras
informações relevantes no âmbito da Oferta, as quais são verdadeiras,
precisas, consistentes, corretas e suficientes, para permitir aos Investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
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(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, a Instrução
CVM 400 e a Instrução CVM 600; e

(iii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse
previstas no artigo 5º da Instrução CVM 583.
Declaração do Coordenador Líder
O Coordenador Líder declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400 e artigo 11,
parágrafo 1º, inciso III da Instrução CVM 600:
(i)

que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta grave de diligência ou omissão, para assegurar que,
nas datas de suas respectivas divulgações: (a) as informações fornecidas pela
Emissora que integram o Prospecto Preliminar e que integrarão o Prospecto
Definitivo são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, em todos os
seus aspectos relevantes, permitindo aos Investidores (conforme definido
nos Prospectos) uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de
distribuição no âmbito da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro da Emissora que integram o Prospecto
Preliminar e integrarão o Prospecto Definitivo são ou serão suficientes,
conforme o caso, permitindo aos Investidores a tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, as
informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, a respeito do CRA a ser ofertado, da Emissora e suas atividades,
situação econômico-financeira, os riscos inerentes às suas atividades e
quaisquer outras informações relevantes; e

(iii) o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será, elaborado de
acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas são se limitando, à
Instrução CVM 400 e à Instrução CVM 600.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO
Os CRA serão lastreados em todos e quaisquer direitos creditórios, principais e
acessórios, devidos pela Devedora em razão das Debêntures.
As Debêntures emitidas pela Devedora serão subscritas e integralizadas de forma
privada pela Emissora, e contam com as Garantias.
As Debêntures possuem as seguintes características, nos termos da Escritura de Emissão de
Debêntures:
Valor Total da Emissão de Debêntures
O valor total da emissão das Debêntures será de R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais).
Quantidade de Debêntures
Serão emitidas 240.000 (duzentos e quarenta mil) Debêntures, todas com valor nominal
unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão, as quais serão alocadas conforme
demanda da Emissora. As Debêntures que eventualmente não forem subscritas e
integralizadas na Data de Integralização, ou caso a Emissora manifeste, previamente à
subscrição das Debêntures, que não tem a intenção de subscrever determinada
quantidade de Debêntures, tais Debêntures serão canceladas, devendo a Escritura de
Emissão ser aditada sem necessidade de realização de Assembleia Geral de
Debenturistas ou nova aprovação societária pela Devedora, para formalizar a
quantidade de Debêntures efetivamente subscritas e integralizadas e o Valor Total da
Emissão das Debêntures.
Data de Emissão das Debêntures
A Data de Emissão das Debêntures é 29 de junho de 2020.
Número da Emissão
A emissão das Debêntures constituirá a 2ª (segunda) emissão de debêntures da
Devedora.
Séries
A emissão das Debêntures será realizada em série única.
Espécie
As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, nos
termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, as Debêntures não
conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares.
Valor Nominal Unitário das Debêntures
O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (mil reais) na Data de
Emissão das Debêntures.
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Colocação
A Debêntures serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de instituições
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de
venda perante investidores.
Prazo e Forma de Subscrição e Integralização
As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em
uma única data, na data de integralização dos CRA, pelo seu Valor Nominal Unitário.
Prazo de Vigência e Data de Vencimento das Debêntures
A data de vencimento das Debêntures será em 14 de julho de 2025 ressalvadas as
hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos
da Escritura de Emissão.
Forma, Conversibilidade e Comprovação de Titularidade
As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, sem emissão de cautelas ou
certificados, e não conversíveis em ações de emissão da Devedora, provando-se a sua
titularidade pelo Livro de Registro das Debêntures da Emissora, nos termos dos artigos
31 e 63 da Lei das Sociedades por Ações.
Destinação dos Recursos
Os recursos advindos da emissão de Debêntures serão destinados exclusivamente a
produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de batata consumo “in natura”,
como matéria-prima de atividades da Devedora relacionadas ao agronegócio, nos
termos do artigo 3º, parágrafos 7º e 8º da Instrução CVM 600 e do artigo 23, § 1º da Lei
11.076, nos termos do Orçamento descrito no Anexo IV da Escritura de Emissão, no
Anexo II ao Termo de Securitização e na seção “Destinação dos Recursos” deste
Prospecto.
Amortização das Debêntures
O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago pela Devedora em 7 (sete) parcelas,
sendo a primeira em 14 de julho de 2022, conforme datas previstas no Anexo I à Escritura
de Emissão, observadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total e Eventos
de Vencimento Antecipado, nos termos da Escritura de Emissão.
Atualização Monetária das Debêntures
O Valor Nominal Unitário das Debêntures ou seu saldo será atualizado, a partir do
primeiro dia útil anterior à Data de Integralização, pela variação acumulada do IPCA,
calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral liquidação das
Debêntures, sendo o produto da atualização monetária automaticamente incorporado
ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou seu saldo, conforme fórmula determinada
na Escritura de Emissão (“Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures”).
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Remuneração das Debêntures
A remuneração que será paga ao titular das Debêntures, incidente sobre o Valor Nominal
Unitário Atualizado das Debêntures (ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures, conforme o caso, a serem definidos em procedimento de bookbuilding, em
todo caso limitado ao maior entre (i) 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento ) ao ano; e (ii) a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA, apurado
no Dia Útil imediatamente anterior à data do Procedimento de Bookbuilding, e até 3,50 %
(três inteiros e cinquenta centésimos por cento ) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, calculada pro rata temporis a partir do primeiro dia útil anterior à Data
de Integralização das Debêntures ou última data de pagamento da Remuneração,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula constante
na Escritura de Emissão de Debêntures.
Pagamento da Remuneração das Debêntures
Os valores relativos à Remuneração das Debêntures deverão ser pagos semestralmente,
da seguinte forma:

Datas de
Pagamento da
Remuneração

Datas de
Pagamento
de
Amortização

14/01/2021

N/A

Período de Capitalização da
Remuneração
Início do
Período de
Capitalização
(inclusive)

Fim do
Período de
Capitalização
(exclusive)

Primeiro Dia
Útil anterior à
Data de
Integralização

14/01/2021

Porcentagem
de Amortização
do Saldo do
Valor Nominal
Unitário
Atualizado

0,0000%

14/07/2021

N/A

14/01/2021

14/07/2021

0,0000%

14/01/2022

N/A

14/07/2021

14/01/2022

0,0000%

14/07/2022

14/07/2022

1401/2022

14/07/2022

14,2857%

13/01/2023

13/01/2023

14/07/2022

13/01/2023

16,6666%

14/07/2023

14/07/2023

13/01/2023

14/07/2023

20,0000%

12/01/2024

12/01/2024

14/07/2023

12/01/2024

25,0000%

12/07/2024

12/07/2024

12/01/2024

12/07/2024

33,3333%

14/01/2025

14/01/2025

12/07/2024

14/01/2025

49,9998%

14/07/2025

14/07/2025

14/01/2025

14/07/2025

100,0000%
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Repactuação Programada
As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.
Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures
A Devedora poderá optar por realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures
(“Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures”), a qualquer momento após a
Data de Integralização, sendo certo que, nessa hipótese:.
(i)

a Devedora deverá encaminhar comunicado à Emissora com, no mínimo, 30
(trinta) dias de antecedência da data na qual será realizado do Resgate
Antecipado Facultativo Total das Debêntures, contendo: (a) manifestação da
Devedora no sentido de que pretende realizar o Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures, e (b) a data em que o preço de resgate das
Debêntures será pago; e

(ii)

o preço de resgate, o qual será confirmado no Dia Útil imediatamente
anterior à data em que se efetivará o resgate, deverá corresponder ao maior
valor entre (a) o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures ou saldo
do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, conforme o caso,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde o primeiro Dia
Útil anterior à Data de Integralização (inclusive), ou a Data de Pagamento da
Remuneração imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a
data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures
(exclusive), acrescido de prêmio equivalente a 0,7% (sete décimos por cento)
multiplicado pelo prazo médio remanescente (“Prêmio”), e (b) o valor
resultante da fórmula prevista na cláusula 4.8.3 da Escritura de Emissão.

Exclusivamente na ocorrência de um Evento de Retenção de Tributos, a Devedora poderá
realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, sem o pagamento do
prêmio previsto no item acima. Para os fins da Escritura de Emissão, será considerado
um “Evento de Retenção de Tributos”: (i) eventuais alterações na legislação tributária,
criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre as Debêntures; ou
(ii) a criação de novos tributos; ou (iii) mudanças na interpretação ou aplicação da
legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais; ou (iv) a
interpretação de tribunais ou autoridades sobre a estrutura de outras emissões
semelhantes às das Debêntures anteriormente realizadas, de acordo com a qual a
Devedora, a Emissora, ou terceiros responsáveis pela retenção de tributos fiquem
obrigados a realizar o recolhimento de tributos relacionados a essas operações
anteriores; ou (v) outras exigências fiscais, a qualquer título, relacionadas à
estruturação, emissão, colocação, custódia ou liquidação das Debêntures, que resulte na
obrigação de retenção de tributos que não seriam incidentes caso o Evento de Retenção
de Tributos não tivesse ocorrido. Nessa hipótese:
(i)

a Devedora deverá encaminhar comunicado à Emissora, no prazo de 10 (dez)
Dias Úteis contados da data da ocorrência do respectivo Evento de Retenção
de Tributos, contendo: (a) uma descrição do Evento de Retenção de Tributos;
e (b) a data em que o preço de resgate será pago; e
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(ii)

o preço de resgate deverá corresponder ao Valor Nominal Unitário Atualizado
ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, acrescido
da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Integralização,
ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme
o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado.

Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial das Debêntures.
A data para realização de qualquer Resgate Antecipado Facultativo Total deverá,
obrigatoriamente, ser um Dia Útil.
As Debêntures resgatadas nos termos deste item serão canceladas pela Emissora.
Vencimento Antecipado das Debêntures
As obrigações decorrentes das Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente
vencidas na ocorrência de determinadas hipóteses definidas na Escritura de Emissão.
Vencimento Antecipado Automático
Observados os eventos de vencimento antecipado não automático, nos termos da
Cláusula 5.2.1 da Escritura de Emissão e eventuais prazos de cura aplicáveis,
independente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, ou mesmo de
assembleia de titulares de Debêntures ou de CRA, todas as obrigações constantes da
Escritura de Emissão serão declaradas antecipadamente vencidas, pelo que se exigirá da
Devedora o pagamento integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal
Unitário Atualizado das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das
Debêntures, acrescido da Remuneração das Debêntures devida, calculada pro rata
temporis, desde o primeiro Dia Útil anterior à Data de Integralização, ou a última Data
de Pagamento da Remuneração, o que ocorrer por último, até a data do efetivo
pagamento, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Devedora nos
termos da Escritura de Emissão (“Montante Devido Antecipadamente”), nas seguintes
hipóteses, observados eventuais prazos de cura aplicáveis :
(i)

inadimplemento, pela Devedora ou pelos Fiadores, de quaisquer de suas
obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas a Escritura de
Emissão e às Debêntures, não sanadas no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado
da data do respectivo inadimplemento, sem prejuízo da incidência de Encargos
Moratórios e da Remuneração, conforme aplicável, incidente após o vencimento
das respectivas obrigações pecuniárias até seu efetivo pagamento pela Devedora
ou pelos Fiadores;

(ii)

liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação ou extinção, da Devedora, ou
qualquer de suas controladas, sociedade sob controle comum ou subsidiárias,
exceto se a referida liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação (inclusive
incorporação de ações) ou extinção for previamente autorizada pela Emissora
conforme deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA;

(iii)

alteração no Controle da Devedora, que resulte na transferência, direta ou
indireta, do Controle da Devedora ou na perda de referido Controle da Devedora
por seus Fiadores, exceto se previamente autorizado pela Emissora conforme
deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA especialmente convocada
com esse fim;
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(iv)

cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de
transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Devedora ou pelos Fiadores,
de qualquer de suas obrigações nos termos desta Escritura, exceto se
previamente autorizado na Escritura de Emissão ou pela Emissora conforme
deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA;

(v)

(a) pedido de recuperação judicial ou submissão ou proposta a qualquer credor
ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação
extrajudicial, formulado pela Devedora ou qualquer de suas Controladas,
sociedades sob controle comum, coligadas ou entidades Controladoras da
Devedora que eventualmente venham a ser instituídas após a presente data,
independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de
sua concessão pelo juiz competente; ou (b) declaração de insolvência, pedido de
autofalência, ou pedido de falência formulado por terceiros, não elidido no prazo
legal ou decretação de falência da Devedora, de suas Controladas, sociedades
sob controle comum, coligadas ou de entidades Controladoras da Devedora que
eventualmente venham a ser instituídas após a presente data; ou (c) a ocorrência
de qualquer evento que para os fins da legislação aplicável à época na qual
ocorrer o evento tenha os mesmos efeitos jurídicos da decretação da insolvência,
falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Devedora, suas Controladas,
sociedades sob controle comum, coligadas ou das entidades Controladoras da
Devedora que eventualmente venham a ser instituídas após a presente data;

(vi)

declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da
Devedora, de quaisquer de suas Controladas, sociedades sob controle comum,
subsidiárias ou entidades Controladoras da Devedora que eventualmente
venham a ser instituídas após a presente data, em qualquer valor (cross default
ou cross acceleration), de qualquer valor dívida bancária ou de mercado de
capitais local ou internacional, ou de qualquer operação de financiamento da
qual a Devedora seja devedora ou coobrigada;

(vii)

inadimplemento de obrigação pecuniária, pela Devedora ou de quaisquer de
suas Controladas, coligadas ou entidades Controladoras da Devedora que
eventualmente venham a ser instituídas após a presente data, em valor
individual ou agregado superior a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio Líquido
que constar das últimas demonstrações financeiras anuais auditadas da
Devedora, ou valor equivalente em outras moedas;

(viii)

descumprimento, pela Devedora ou quaisquer de suas Controladas ou coligadas,
de qualquer decisão ou sentença judicial, arbitral ou administrativa, transitada
em julgado ou com laudo arbitral em definitivo, conforme aplicável, não sujeita
a recurso, contra a Devedora ou de quaisquer de suas Controladas ou coligadas,
que implique o pagamento de valores iguais ou superiores, no individual ou
agregado, a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio Líquido que constar das
últimas demonstrações financeiras anuais auditadas da Devedora, ou valor
equivalente em outras moedas, no prazo estipulado na referida decisão;

(ix)

distribuição ou pagamento, pela Devedora, de lucros, dividendos ou de juros
sobre capital próprio caso a Devedora esteja inadimplente com quaisquer das
obrigações pecuniárias e não pecuniárias presentes na Escritura de Emissão;
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(x)

a redução do capital social pela Devedora, após a data de assinatura desta
Escritura de Emissão, exceto se: (a) realizada com o objetivo de absorver
prejuízos, nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações; ou (b)
previamente autorizado nesta Escritura de Emissão ou pela Emissora, conforme
orientação determinada em deliberação da Assembleia Geral de titulares de CRA
convocada especialmente para este fim, na forma do artigo 174 da Lei das
Sociedades por Ações;

(xi)

resgate ou amortização de ações de emissão da Devedora;

(xii)

transformação da forma societária da Devedora, nos termos do artigo 220 a 222,
da Lei das Sociedades por Ações, em tipo societário em que não seja admitida a
emissão das Debêntures;

(xiii)

alteração, sem autorização prévia da Emissora, a partir de consulta aos Titulares
de CRA reunidos em assembleia geral especialmente convocada com esse fim:
(a) do objeto social da Devedora de forma a alterar suas atividades principais ou
a agregar a essas atividades novos negócios que tenham prevalência ou possam
representar desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas pela
Devedora, sendo permitida a alteração exclusivamente para inclusão de
atividades acessórias ou secundárias que sejam relacionadas à atividade
principal da Devedora; ou (b) do dividendo mínimo obrigatório constante do
estatuto social da Devedora;

(xiv)

(a) não comprovação pela Devedora de que os recursos líquidos obtidos com as
Debêntures foram utilizados na forma descrita na Cláusula 3.5 da Escritura de
Emissão, ou (b) utilização, pela Devedora, dos referidos recursos líquidos em
atividades ilícitas e em desconformidade com as leis, regulamentos e normas
relativas à proteção ao meio ambiente, ao direito do trabalho, segurança e saúde
ocupacional, além de outras normas que lhe sejam aplicáveis em função de suas
atividades;

(xv)

caso a Escritura de Emissão, ou por culpa da Devedora, o Termo de Securitização
ou os demais documentos relacionados à emissão dos CRA, seja, por qualquer
motivo, resilido, rescindido ou por qualquer outra forma extinto;

(xvi)

invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade da integralidade das
disposições da Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou dos demais
documentos relacionados à emissão dos CRA; e

(xvii) na hipótese de a Devedora ou os Fiadores questionarem judicialmente a
Escritura de Emissão ou quaisquer cláusulas e documentos relativos aos CRA.
Vencimento Antecipado Não Automático
Na ocorrência de quaisquer dos eventos indicados abaixo, não sanados no prazo de cura
eventualmente aplicável, a Emissora deverá tomar as providências previstas na Escritura
de Emissão:
(i)

a ocorrência de qualquer evento que para os fins da legislação aplicável à época
na qual ocorrer tenha os mesmos efeitos jurídicos da morte, interdição,
incapacidade ou insolvência de quaisquer dos Fiadores, desde que a garantia não
seja substituída conforme prazo, termos e condições a serem aprovados em
Assembleia Geral do Titulares de CRA convocada especialmente para este fim;
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(ii)

descumprimento, pela Devedora ou Fiadores, de quaisquer de suas respectivas
obrigações não pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas a esta
Escritura de Emissão, às Debêntures ou os demais instrumentos relacionados à
emissão dos CRA, não sanadas no prazo estabelecido, ou, em caso de omissão,
no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis, pela Devedora ou Fiadores, da data do
referido descumprimento, observado que o prazo de cura indicado nesta alínea
não será aplicável na hipótese de haver prazo de cura específico estipulado pela
cláusula descumprida;

(iii)

protesto de títulos contra a Devedora, qualquer de suas Controladas,
Controladoras, sociedades sob controle comum, coligadas ou Fiadores, em valor,
individual ou agregado, igual ou superior a 2% (dois por cento) sobre o
Patrimônio Líquido que constar das últimas demonstrações financeiras anuais
auditadas da Devedora, ou valor equivalente em outras moedas, exceto se
sanado no prazo legal ou tiver sido validamente comprovado à Emissora que: (a)
o(s) protesto(s) foi(ram) cancelado(s) ou suspenso(s); ou (b) o montante
protestado foi devidamente quitado pela Devedora ou pelos Fiadores;

(iv)

realização pela Devedora ou pelos Fiadores de operações com derivativos, com
exceção daquelas operações realizadas para fins exclusivos de proteção (hedge),
no curso normal dos negócios, em mercado organizado de bolsa ou balcão,
especificamente relacionadas a: (a) commodities; (b) swap de índices de inflação
(IPCA e IGP-M), de taxas de juro (CDI, pré-fixada, Selic, Libor e TJLP); e (c)
operações de hedge de taxa de câmbio (dólar, euro e iene);

(v)

desapropriação, confisco ou qualquer outra forma de perda de propriedade ou
posse direta por ato ou determinação de autoridade competente, pela
Devedora, por qualquer Controlada ou pelos Fiadores que afete ativos cujo valor,
individual ou agregado, seja superior ao equivalente a 2% (dois por cento) sobre
o Patrimônio Líquido que constar das últimas demonstrações financeiras anuais
auditadas da Devedora, ou valor equivalente em outras moedas;

(vi)

caso a Devedora deixe de ter auditadas suas demonstrações financeiras por
qualquer dos seguintes auditores independentes: PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes (CNPJ 61.562.112/0001-20), Ernst & Young Auditores
Independentes S/S (CNPJ 61.366.936/0001-25), Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes (CNPJ 49.928.567/0001-11) ou KPMG Auditores
Independentes (CNPJ 57.755.217/0001-29), ou as empresas que vierem a
sucedê-las em razão de qualquer operação de reestruturação societária;

(vii)

(a) descumprimento pela Devedora, Controladas, Controladoras ou pelos
Fiadores da Legislação Socioambiental (conforme abaixo definido), em especial,
mas não se limitando, à legislação e regulamentação relacionadas à saúde e
segurança ocupacional e ao meio ambiente, conforme decisão condenatória de
segunda instância; ou (b) se a Devedora, Controladas, Controladoras ou os
Fiadores comprovadamente incentivar, de qualquer forma, a prostituição ou
utilizar em suas atividades mão-de-obra infantil ou em condição análoga à de
escravo, ou ainda que caracterizem assédio moral ou sexual;

(viii)

inobservância pela Devedora ou pelos Fiadores ou quaisquer sociedades que
sejam suas controladas, controladoras diretas e indiretas, sociedades sob
controle comum ou coligadas, das normas que lhe são aplicáveis que versam
sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração pública, na forma
da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, e do Decreto nº
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8.420, de 18 de março de 2015 incluindo, da Lei nº 9.613, de 03 de março de
1998, conforme alterada, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011,
conforme alterada, do U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e do UK Bribery
Act de 2010, se e conforme aplicável (em conjunto “Leis Anticorrupção”),
conforme admitido pela parte infratora por escrito em declaração, termo,
acordo, certidão ou qualquer documento oficial ou constatado em sentença
judicial de primeira instância.
(ix)

não obtenção, não renovação, cassação, perda ou suspensão de quaisquer
licenças ou alvarás necessários para o regular exercício das atividades
desenvolvidas pela Devedora ou qualquer de suas Controladas, que causem a
suspensão ou interrupção das atividades da Devedora ou qualquer de suas
Controladas por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos (“Prazo de
Descontinuidade”) contados a partir da data em que as atividades forem
suspensas ou interrompidas, observado que: (a) não haverá caracterização de
evento de vencimento antecipado se antes de esgotado o Prazo de
Descontinuidade, a Devedora comprovar aos Titulares de CRA, representados
pelo Agente Fiduciário, a retomada integral das atividades da Devedora ou
qualquer de suas Controladas impactada pelo evento em questão em
decorrência da obtenção de provimento jurisdicional ou administrativo. Será
concedido prazo adicional de no máximo 15 (quinze) dias corridos a partir do
término do Prazo de Descontinuidade para referida comprovação da retomada
das atividades, desde que a Devedora ou qualquer de suas Controladas
impactada pelo evento em questão comprove, antes do término do Prazo de
Descontinuidade, ter realizado o devido e tempestivo diligenciamento
necessário para retomada de suas atividades durante o Prazo de
Descontinuidade mas não tenha obtido o provimento jurisdicional ou
administrativo favorável dentro do Prazo de Descontinuidade em razão da
demora ou ausência de manifestação do órgão público competente; e (b) se,
após esgotado o Prazo de Descontinuidade, o provimento jurisdicional ou
administrativo em questão perder, total ou parcialmente, seus efeitos, a
qualquer tempo, e não houver a retomada da atividade operacional, haverá
caracterização do evento de vencimento antecipado;

(x)

comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Devedora ou
pelos Fiadores no âmbito da Escritura de Emissão e dos demais documentos
relacionados à emissão dos CRA eram falsas, incorretas ou enganosas nas datas
em que foram prestadas, observado que as declarações incorretas, cuja a falta
de correção não afete a Oferta, poderão ser objeto de correção pela Devedora
ou pelos Fiadores em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data que os mesmos
forem cientificados ou tomarem ciência da falta de correção;

(xi)

invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade exclusivamente de
disposições da Escritura de Emissão, do Termo de Securitização ou dos demais
documentos relacionados à emissão dos CRA;

(xii)

constituição de qualquer ônus sobre as Debêntures por culpa da Devedora, que
não seja decorrente da sua vinculação à emissão dos CRA, nos termos previstos
na Escritura de Emissão, que não seja sanado, de forma definitiva, ou suspenso
por medida judicial, no prazo de 15 (quinze) dias contados: (a) de sua
constituição, inclusive no Livro de Registro das Debêntures, ou (b) do envio de
notificação informando sobre a constituição de qualquer ônus sobre as
Debêntures;
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(xiii)

descumprimento pela Devedora, Controladas, Controladoras ou pelos Fiadores
das obrigações estabelecidas pela legislação criminal aplicável, conforme
admitido pela parte infratora por escrito em declaração, termo, acordo, certidão
ou qualquer documento oficial ou constatado em sentença de primeira instância;

(xiv)

caso, quaisquer dos documentos relacionados à Oferta, inclusive aditamentos,
não sejam devidamente formalizados ou registrados, conforme o caso, na forma
e prazos exigidos nos respectivos documentos;

(xv)

caso as obrigações de pagar da Devedora e dos Fiadores previstas na Escritura
de Emissão deixarem de concorrer, no mínimo, em condições pari passu com as
demais dívidas quirografárias da Devedora e dos Fiadores;

(xvi)

realização de operações com: (a) empresas Controladoras, coligadas e sob
Controle comum; e (b) Fiadores, acionistas, diretores, funcionários ou
representantes legais da Devedora ou de empresas Controladoras, Controladas,
coligadas e sob Controle comum, exceto, em ambos os casos, as existentes nesta
data ou as eventuais operações que forem realizadas no futuro e que sejam
comprovadamente nos mesmos termos e condições que seriam obtidas em
operações similares realizadas com terceiros;

(xvii) não reposição dos valores devidos no Fundo de Despesas;
(xviii) não atendimento dos índices financeiros abaixo, em qualquer exercício social até
a Data de Vencimento, conforme calculados pela Devedora, em até 5 (cinco) Dias
Úteis após a publicação de referidas demonstrações financeiras anuais, e
disponibilizados para verificação pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciário,
com base na memória de cálculo enviada pela Devedora à Securitizadora e ao
Agente Fiduciário, a qual conterá todas as rubricas necessárias para demonstrar
à Securitizadora e ao Agente Fiduciário o cumprimento desses índices
financeiros, sob pena de impossibilidade de verificação, pela Securitizadora e
pelo Agente Fiduciário, dos referidos índices, podendo a Securitizadora e o
Agente Fiduciário solicitarem à Devedora eventuais esclarecimentos adicionais
necessários, sendo a primeira verificação com base nas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social a encerrar em 31 de dezembro de 2020:

(xix)

a)

Razão entre EBITDA / Despesas Financeiras líquidas: igual ou superior a 3
(três inteiros);

b)

A Razão entre a Dívida Bancária Líquida e o EBITDA: igual ou inferior a 2,5
(dois inteiros e cinquenta centésimos);

c)

Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1 (um inteiro); e

d)

Posição de Caixa e Equivalentes igual ou superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais) ao final de cada exercício fiscal.

declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária dos
Fiadores, em qualquer valor (cross default ou cross acceleration), de qualquer
valor dívida bancária ou de mercado de capitais local ou internacional, ou de
qualquer operação de financiamento da qual os Fiadores sejam devedores ou
coobrigados;
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(xx)

inadimplemento de obrigação pecuniária, pelos Fiadores, em valor individual ou
agregado superior a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio Líquido que constar
das últimas demonstrações financeiras anuais auditadas da Devedora, ou valor
equivalente em outras moedas;

(xxi)

alienação, venda ou qualquer forma de transferência ou oneração, pela
Devedora ou pelos Fiadores, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa,
de todos ou substancialmente todos os seus respectivos ativos, inclusive imóveis
de sua propriedade; e

(xxii) prestação, pela Devedora, de aval para dívidas captadas diretamente pelos
Fiadores;
Regras Comuns
A ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado deverá ser
prontamente comunicada à Emissora pela Devedora, em até 2 (dois) Dias Úteis da
ciência de sua ocorrência. O descumprimento de quaisquer destes deveres pela
Devedora não impedirá a Emissora de, a seu exclusivo critério, exercer seus poderes,
faculdades e pretensões previstas na Escritura de Emissão, inclusive de declarar o
vencimento antecipado da Escritura de Emissão, conforme o caso, observados os
procedimentos previstos na Escritura de Emissão e no Termo de Securitização.
Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures (tanto o automático, quanto
o não automático), independentemente de qualquer comunicação, a Devedora obrigase a efetuar o pagamento integral do Montante Devido Antecipadamente, em até 2
(dois) Dias Úteis contados: (i) com relação aos Eventos de Vencimento Antecipado
Automático, da data em que ocorrer o evento ali listado; e (ii) com relação aos Eventos
de Vencimento Antecipado Não Automático, da data em que não for aprovado, pela
Emissora, a não declaração do vencimento antecipado, na forma da Escritura de Emissão
ou da data em que deveria ter ocorrido a Assembleia Geral de Titulares de CRA, em
segunda convocação.
Encargos Moratórios
Ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações pecuniárias
relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não
compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor original do débito em atraso,
acrescido da remuneração devida, que continuará a incidir sobre o valor original do
débito em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial.
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Procedimento de Cobrança
Os valores devidos no âmbito das Debêntures serão pagos pela Devedora, em favor da
Emissora, diretamente na Conta Centralizadora.
O pagamento dos Créditos do Agronegócio deverá ocorrer nas respectivas datas de
pagamento previstas no Anexo III do Termo de Securitização.
As atribuições de controle e cobrança dos Créditos do Agronegócio em caso de
inadimplências, perdas, falências e recuperação judicial da Devedora caberão à
Emissora, conforme procedimentos previstos na legislação cível e falimentar aplicáveis.
Adicionalmente, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583 e artigo 13 da Lei nº
9.514/97, no caso de inadimplemento nos pagamentos relativos aos CRA, o Agente
Fiduciário deverá usar de toda e qualquer medida prevista em lei e no Termo de
Securitização para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares dos CRA,
caso a Emissora não o faça, realizar os procedimentos de execução dos Créditos do
Agronegócio, de modo a garantir o pagamento da Remuneração e da amortização do
Valor Nominal Unitário aos Titulares dos CRA. Os recursos obtidos com o recebimento e
cobrança dos créditos serão depositados diretamente na Conta Centralizadora,
permanecendo segregados de outros recursos.
Garantias
As Debêntures contam com a garantia fidejussória, representada pela Fiança prestada
pelos Fiadores, no limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão por
Fiador.
Local e Horário de Pagamento
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Devedora
mediante depósito na Conta Centralizadora, até às 15:00 horas do dia do respetivo
pagamento.
Informações Estatísticas sobre Inadimplementos, Perdas e Pré-Pagamento
Os Créditos do Agronegócio são representados pelas Debêntures e devidos por um único
devedor, a Devedora. Nesse contexto, a Devedora emitiu as Debêntures em favor da
Emissora especificamente no âmbito da emissão dos CRA e da Oferta. Não houve
inadimplementos, perdas e/ou pré-pagamento dos Créditos do Agronegócio. Portanto,
não existem, na data deste Prospecto, informações estatísticas sobre inadimplementos,
perdas ou pré-pagamento dos Créditos do Agronegócio, compreendendo um período
de 3 (três) anos imediatamente anteriores à data da Oferta, mesmo tendo sido
realizados esforços razoáveis para obtê-las.
Em 13 de novembro de 2019, a Devedora realizou sua 1ª (primeira) emissão de
debêntures, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com
garantia adicional fidejussória, para colocação privada, no valor total de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com vencimento em 13 de novembro de
2024 ("Debêntures da Primeira Emissão”), que constitui lastro da série única da 42ª
(quadragésima segunda) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio realizada
pela VERT Companhia Securitizadora.
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Exceto pelas Debêntures da Primeira Emissão, a Devedora não possui em vigor outros
títulos de dívida de mesma natureza dos Créditos do Agronegócio.
Para os fins do disposto no item 2.6 do Anexo III-A da Instrução CVM 400, a Devedora
esclarece que não houve inadimplência, perda e/ou pré-pagamento da Devedora em
relação às Debêntures da Primeira Emissão, compreendendo um período de 3 (três) anos
imediatamente anteriores à data da Oferta.
Nível de Concentração dos Créditos do Agronegócio
Os Créditos do Agronegócio são concentrados integralmente na Devedora, na qualidade
de emissora das Debêntures.
Critérios Adotados pela Emissora de Elegibilidade e para Concessão de Crédito
Para fins de critério de elegibilidade das Debêntures, bem como para conceder crédito
aos seus eventuais parceiros comerciais, a Emissora realiza uma análise de documentos
que faz com que ela conheça a situação comercial, econômica e financeira daqueles que
podem vir a se relacionar com ela no futuro. A aprovação de crédito da Devedora
ocorreu com base em uma análise de documentos que fizeram com que a Emissora
concluísse uma análise comercial, econômica e financeira da Devedora com base em três
parâmetros: (i) análise quantitativa; (ii) análise qualitativa; e (iii) análise de garantias,
examinados sob o critério da discricionariedade de sua administração
Prestação de serviços de consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança de
créditos inadimplidos
No âmbito da Emissão e da Oferta, não foi contratado qualquer prestador de serviços de
consultoria especializada, gestão, custódia e cobrança de créditos inadimplidos. A
verificação do cumprimento da Destinação dos Recursos e da cobrança do pagamento
das Debêntures serão realizados pelo Agente Fiduciário, conforme previsto no Escritura
de Emissão de Debêntures e no Termo de Securitização.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer decisão de investimento nos CRA, os potenciais Investidores
deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e
objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais
informações contidas neste Prospecto Preliminar e em outros documentos da Oferta,
devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros.
Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais da Securitizadora, da
Devedora, dos Fiadores e dos demais participantes da presente Oferta podem ser
adversa e materialmente afetados por quaisquer dos riscos abaixo relacionados. Caso
qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos se concretize, os negócios, a situação
financeira, os resultados operacionais da Securitizadora, da Devedora, dos Fiadores e
dos demais participantes da presente Oferta e, portanto, a capacidade da
Securitizadora, da Devedora e dos Fiadores de adimplir os Direitos Creditórios do
Agronegócios e demais obrigações previstas no Termo de Securitização e na Escritura de
Emissão poderá ser adversamente afetada sendo que, nesses casos, a capacidade da
Securitizadora de efetuar o pagamento dos CRA, poderá ser afetada de forma adversa.
Para os efeitos deste Prospecto Preliminar, quando se afirma que um risco, incerteza ou
problema poderá produzir, poderia produzir ou produziria um “efeito adverso” sobre a
Securitizadora, a Devedora e os Fiadores, quer se dizer que o risco, incerteza ou problema
poderá produzir, poderia produzir ou produziria um efeito adverso sobre os negócios, a
posição financeira, a liquidez, os resultados das operações ou as perspectivas da
Securitizadora, da Devedora e dos Fiadores, conforme o caso, exceto quando houver
indicação em contrário ou conforme o contexto requeira o contrário. Devem-se entender
expressões similares neste Anexo como possuindo também significados semelhantes.
Os riscos descritos abaixo não são exaustivos, outros riscos e incertezas ainda não
conhecidos ou que hoje sejam considerados imateriais, também poderão ter um efeito
adverso sobre a Securitizadora, sobre a Devedora e sobre os Fiadores. Na ocorrência de
qualquer das hipóteses abaixo os CRA podem não ser pagos ou ser pagos apenas
parcialmente, gerando uma perda para o investidor.
Os fatores de risco relacionados à Emissora, seus controladores, seus acionistas, suas
controladoras, seus investidores e ao seu ramo de atuação estão disponíveis em seu
formulário de referência, nos itens “4.1 Descrição dos Fatores de Risco” e “4.2 Descrição
dos Principais Riscos de Mercado”.

97

Riscos da Operação de Securitização
Recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios do agronegócio pode
gerar riscos judiciais e/ou financeiros aos investidores dos CRA
A securitização de direitos creditórios do agronegócio é uma operação recente no
mercado de capitais brasileiro. A Lei 11.076, que instituiu os certificados de recebíveis
do agronegócio, foi editada em 2004. Entretanto, só houve um volume maior de
emissões de certificados de recebíveis do agronegócio nos últimos anos. Além disso, a
securitização é uma operação mais complexa que outras emissões de valores
mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos riscos
do emissor do valor mobiliário (a Securitizadora), de seu devedor (no caso, a Bem Brasil),
dos Fiadores (Sr. João Emílio Rocheto, Sr. José Paulo Rocheto, Sr. Celso Carlos Roquetto,
Sra. Marisa Aparecida Margoto Roqueto e Sra. Ana Graziela da Silva Roqueto) e créditos
que lastreiam a emissão. Dessa forma, por ser recente no Brasil, o mercado de
securitização ainda não se encontra totalmente regulamentado e com jurisprudência
pacífica, podendo ocorrer situações em que ainda não existam regras que o direcione,
gerando assim um risco de insegurança jurídica aos Investidores Profissionais, uma vez
que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Oferta e os CRA e interpretar as normas que
regem o assunto, proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores
Profissionais.
Inexistência de jurisprudência firmada acerca da securitização
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico desta Emissão considera
um conjunto de obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos e títulos
de crédito, tendo por diretriz a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e da
falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este
tipo de operação financeira, em situações de conflito, dúvida ou estresse poderá haver
perdas por parte dos titulares de CRA em razão do dispêndio de tempo e recursos na
eventual necessidade de buscar o reconhecimento ou exigibilidade por meios judiciais
e/ou extrajudiciais de quaisquer termos e condições específicos dos CRA e/ou das
Debêntures.
Riscos dos CRA e da Oferta
Riscos gerais
Tendo em vista as obrigações previstas para a Devedora e para os Fiadores nos
Documentos da Oferta, a deterioração da situação financeira e patrimonial da
Devedora, de sociedades relevantes de seu grupo econômico e/ou dos Fiadores, em
decorrência de fatores internos e/ou externos, poderá afetar de forma negativa o fluxo
de pagamentos dos CRA. Os riscos a que estão sujeitos os Titulares de CRA podem variar
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significativamente, e podem incluir, sem limitação, perdas em decorrência de condições
climáticas desfavoráveis, pragas ou outros fatores naturais que afetem negativamente
o setor de batatas, impactando preços de commodities do setor agrícola nos mercados
nacional e internacional, alterações em políticas de concessão de crédito e outros
eventos que possam afetar as atividades, o faturamento e/ou despesas da Devedora
e/ou dos Fiadores e, consequentemente, a sua condição econômico-financeira e
capacidade de pagamento dos CRA. Crises econômicas também podem afetar o setore
de batatas a que se destina o financiamento que lastreia os CRA, objeto da captação de
recursos viabilizada pela Emissão. Adicionalmente, falhas na constituição ou na
formalização do lastro da Emissão, das garantias, inclusive, sem limitação, dos títulos de
crédito do agronegócio, bem como a impossibilidade de execução por desaparecimento
ou desvio dos respectivos bens objeto de tal garantia, também podem afetar
negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.
Alterações na legislação tributária aplicável aos CRA para pessoas físicas ou na
interpretação das normas tributárias podem afetar o rendimento dos CRA
Os rendimentos gerados por aplicação em CRA por pessoas físicas estão atualmente
isentos de imposto de renda, por força do artigo 3º, inciso IV, da Lei 11.033. Alterações
na legislação tributária que levem à eliminação da isenção acima mencionada, criação
ou elevação de alíquotas do imposto de renda incidentes sobre os CRA, criação de novos
tributos ou, ainda, mudanças na interpretação ou aplicação da legislação tributária por
parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão afetar negativamente o
rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Securitizadora e o Coordenador Líder
recomendam que os interessados na subscrição dos CRA consultem seus assessores
tributários e financeiros antes investir nos CRA.
Interpretação da legislação tributária aplicável à negociação dos CRA em mercado
secundário
Caso a interpretação da Receita Federal do Brasil quanto à abrangência da isenção
veiculada pela Lei 11.033 venha a ser alterada, ou no caso de alterações legislativas, a
alienação dos CRA no mercado secundário se sujeitaria à incidência do imposto de renda
sobre a diferença positiva entre o valor de alienação e o valor de aplicação dos CRA, de
acordo com as alíquotas regressivas ,previstas para os investimentos de renda fixa, em
conformidade com o artigo 1º da Lei 11.033. Alterações na interpretação ou aplicação
da legislação tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais poderão
afetar negativamente o rendimento líquido dos CRA para seus titulares. A Securitizadora
e o Coordenador Líder recomendam que os interessados na subscrição dos CRA
consultem seus assessores tributários e financeiros antes investir nos CRA.
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Baixa liquidez dos certificados de recebíveis do agronegócio no mercado secundário
O mercado secundário de certificados de recebíveis do agronegócio apresenta baixa
liquidez e não há nenhuma garantia de que existirá, no futuro, um mercado para
negociação dos CRA que permita sua alienação pelos subscritores desses valores
mobiliários, caso decidam pelo desinvestimento. Não há qualquer garantia ou certeza
de que o titular do CRA conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA no
mercado secundário, tampouco pelo preço e no momento desejado, e, portanto, uma
eventual alienação dos CRA poderá causar prejuízos ao seu titular. Dessa forma, o
Investidor que subscrever ou adquirir os CRA poderá encontrar dificuldades para
negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar preparado para
manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento. Adicionalmente, o número
de CRA será definido de acordo com a demanda dos CRA pelos Investidores, conforme
estabelecido pelo plano de distribuição elaborado pelo Coordenador Líder, portanto, os
Investidores dos CRA poderão ter dificuldade, ou não conseguirão, alienar os CRA a
qualquer terceiro, não havendo qualquer garantia ou certeza de que o titular do CRA
conseguirá liquidar suas posições ou negociar seus CRA pelo preço e no momento
desejado, e, portanto, uma eventual alienação dos CRA poderá causar prejuízos ao seu
titular. Dessa forma, o Investidor que subscrever ou adquirir os CRA poderá encontrar
dificuldades para negociá-los com terceiros no mercado secundário, devendo estar
preparado para manter o investimento nos CRA até a Data de Vencimento.
Risco de Estrutura
A presente Emissão tem o caráter de “operação estruturada”; desta forma e pelas
características inerentes a este conceito, a arquitetura do modelo financeiro, econômico
e jurídico considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte, estipulados
através de contratos públicos ou privados tendo por diretriz a legislação em vigor. Em
razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de
capitais brasileiro, no que tange a operações de CRA, em situações de stress, poderá
haver perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de tempo e recursos
para eficácia do arcabouço contratual.
A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ocasionar efeitos negativos
sobre a liquidez dos CRA no mercado secundário
As Pessoas Vinculadas poderão participar da Oferta mediante apresentação de Boletim
de Subscrição, sem fixação de lotes mínimos ou máximos, até o percentual de 100%
(cem por cento) do Valor Total da Emissão, a uma Instituição Participante da Oferta. A
participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (i) reduzir a quantidade de CRA
para os Investidores, reduzindo liquidez desses CRA posteriormente no mercado
secundário. O Coordenador Líder não tem como garantir que o investimento nos CRA
por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas Vinculadas não optarão
por manter os CRA que subscreverem e integralizarem fora de circulação.
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Quórum de deliberação em Assembleia Geral
As deliberações a serem tomadas em Assembleias Gerais são aprovadas com base nos
quóruns estabelecidos no Termo de Securitização. O Titular de CRA minoritário será
obrigado a acatar decisões da maioria, ainda que manifeste voto desfavorável, não
havendo mecanismos de resgate de CRA no caso de dissidência em Assembleias Gerais.
Além disso, em razão da existência de quóruns mínimos de instalação e deliberação das
Assembleias Gerais, a operacionalização de convocação e realização de Assembleias
Gerais poderá ser afetada negativamente em razão da grande pulverização dos CRA, o
que apodera resultar em impacto negativo para os Titulares de CRA no que se refere à
tomada de decisões relevantes relacionadas à emissão dos CRA.
Não será emitida carta de conforto no âmbito da Oferta
O Código de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e
Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição
de Valores Mobiliários da ANBIMA, em vigor desde 3 de junho de 2019, em seu artigo
9º, inciso X, prevê a manifestação escrita por parte dos auditores independentes acerca
da consistência das informações financeiras constantes no Prospecto com as
demonstrações financeiras publicadas pela Securitizadora e/ou pela Devedora. No
âmbito desta Emissão, não será emitida carta conforto para (i) as informações
financeiras da Securitizadora constantes nos Prospectos ou no Formulário de Referência
da Emissora com as demonstrações financeiras por ela publicadas; e (ii) as informações
financeiras da Devedora constantes nos Prospectos. Consequentemente, os auditores
independentes da Securitizadora e/ou Devedora não se manifestarão sobre a
consistência das informações financeiras da Securitizadora e/ou Devedora constantes
no Prospecto.
Eventual rebaixamento na classificação de risco dos CRA pode dificultar a captação de
recursos pela Devedora, bem como acarretar redução de liquidez dos CRA para
negociação no mercado secundário e impacto negativo relevante na Devedora
A realização da classificação de risco (rating) dos CRA leva em consideração certos
fatores relativos à Emissora e/ou à Devedora e/ou aos Fiadores, tais como sua condição
financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, as características dos
CRA, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e/ou pela Devedora e/ou pelos
Fiadores e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da
Emissora e/ou da Devedora e/ou dos Fiadores. Dessa forma, a classificação de risco
representa uma opinião quanto às condições da Devedora de honrar seus compromissos
financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado, relativos à
amortização e remuneração das Debêntures, cujos direitos creditórios lastreiam os CRA,
sendo que, no presente caso, a classificação de risco será atualizada trimestralmente.
Caso a classificação de risco originalmente atribuída aos CRA seja rebaixada, a Devedora
poderá encontrar dificuldades em realizar novas captações de recursos por meio de
emissões de títulos e valores mobiliários, o que poderá, consequentemente, ter um
impacto negativo relevante nos resultados e nas operações da Devedora e na sua
capacidade de honrar com as obrigações relativas às Debêntures, o que,
consequentemente, impactará negativamente os CRA.
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Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por
meio de ofertas públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar)
estão sujeitos a regulamentações específicas, que restringem seus investimentos a
valores mobiliários com determinadas classificações de risco. Assim, o rebaixamento de
classificações de risco obtidas com relação aos CRA pode obrigar esses investidores a
alienar seus CRA no mercado secundário, podendo afetar negativamente o preço dos
CRA e sua negociação no mercado secundário.
Possibilidade de a Agência de Classificação de Risco ser alterada sem Assembleia Geral
Conforme previsto no Termo de Securitização, a Agência de Classificação de Risco
poderá ser substituída por qualquer das empresas abaixo identificadas, sem a
necessidade de realização de Assembleia Geral, caso (i) descumpra a obrigação de
revisão da nota de classificação de risco no período de 3 (três) meses; (ii) descumpra
quaisquer outras obrigações previstas na sua contratação; (iii) caso haja renúncia da
Agência de Classificação de Risco ao desempenho de suas funções nos termos
previstos em contrato; e (iv) em comum acordo entre as partes. Portanto, caso a
Agência de Classificação de risco seja substituída sem a realização de Assembleia
Geral, por força de uma das hipóteses acima, os Titulares de CRA terão que aceitar a
escolha da nova Agência de Classificação de Risco escolhida (dentro das empresas
listadas abaixo), ainda que discordem, não havendo mecanismos de resgate de CRA
para tal situação.
A Agência de Classificação de Risco poderá ser substituída por qualquer uma das
seguintes empresas, pela Securitizadora, mediante deliberação da Assembleia Geral: (i)
a Fitch Ratings Brasil Ltda., agência classificadora de risco especializada, com sede na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra, n.º 904, 4º andar, inscrita
no CNPJ/ME sob n.º 01.813.375/0002-14; ou (ii) a Moody's América Latina Ltda.,
sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 02.101.919/0001-05, com sede na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, n.º 12.551,
16º andar, conjunto 1.601, ou as respectivas sociedades que as sucederem.
Esta substituição poderá não ser bem sucedida e afetar adversamente os resultados da
Emissora, bem como criar ônus adicionais ao patrimônio separado, o que poderá afetar
negativamente as operações e desempenho referentes à Emissão.
A participação de Investidores que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá
resultar na redução da liquidez dos CRA
Nos termos da regulamentação em vigor, foram aceitas intenções de investimento de
Investidores considerados Pessoas Vinculadas, o que poderá ter promovido a má
formação da taxa de Remuneração dos CRA e promover a redução da liquidez esperada
dos CRA no mercado secundário, uma vez que referidas Pessoas Vinculadas podem
optar por manter estes CRA fora de circulação. A Securitizadora não tem como garantir
que a aquisição dos CRA por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas
Vinculadas não optarão por manter estes CRA fora de circulação.
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Não realização adequada dos procedimentos de execução e atraso no recebimento de
recursos decorrentes dos Créditos do Agronegócio
A Securitizadora, na qualidade de titular dos Créditos do Agronegócio, e o Agente
Fiduciário, nos termos do artigo 12 da Instrução CVM 583 e artigo 13, inciso II da Lei nº
9.514, são responsáveis por realizar os procedimentos de execução dos Créditos do
Agronegócio, de modo a garantir a satisfação do crédito dos Titulares de CRA.
A realização inadequada dos procedimentos de execução dos Créditos do Agronegócio
por parte da Securitizadora ou do Agente Fiduciário, conforme o caso, em desacordo
com a legislação ou regulamentação aplicável, poderá prejudicar o fluxo de pagamento
dos CRA.
Adicionalmente, a capacidade de satisfação do Crédito do Agronegócio também poderá
ser afetada: (i) pela morosidade do Poder Judiciário brasileiro, caso necessária a
cobrança judicial dos Créditos do Agronegócio; ou (ii) pela eventual perda de
Documentos Comprobatórios, afetando negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA.
Risco de aquisição dos CRA com ágio
Os CRA, quando de sua negociação em mercado secundário e, portanto, sem qualquer
responsabilidade, controle ou participação da Securitizadora e/ou do Coordenador Líder,
poderão ser adquiridos pelos novos Investidores com ágio, calculado em função da
rentabilidade esperada por esses Investidores ao longo do prazo de amortização dos CRA
originalmente programado. Em caso de antecipação do pagamento dos Créditos do
Agronegócio nas hipóteses previstas na Escritura de Emissão, os recursos decorrentes
dessa antecipação serão imputados pela Securitizadora no Resgate Antecipado dos CRA,
nos termos previstos no Termo de Securitização, hipótese em que o valor a ser recebido
pelos Investidores poderá não ser suficiente para reembolsar integralmente o
investimento realizado, frustrando a expectativa de rentabilidade que motivou o
pagamento do ágio. Neste caso, nem o Patrimônio Separado, nem a Securitizadora,
disporão de outras fontes de recursos para satisfação dos interesses dos Titulares de CRA.
Riscos relativos ao pagamento condicionado e descontinuidade do fluxo esperado
As fontes de recursos da Securitizadora para fins de pagamento aos Investidores
decorrem direta e indiretamente dos pagamentos dos Créditos do Agronegócio. O
recebimento dos recursos decorrentes dos Créditos do Agronegócio pode ocorrer
posteriormente às datas previstas para pagamento da Remuneração dos CRA, podendo
causar descontinuidade do fluxo de caixa esperado dos CRA. Após o recebimento de
referidos recursos e, se for o caso, depois de esgotados todos os meios legais cabíveis
para a cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos do Agronegócio, caso o valor
recebido não seja suficiente para quitar integralmente as obrigações assumidas no
âmbito dos CRA, a Securitizadora não disporá de quaisquer outras fontes de recursos
para efetuar o pagamento de eventuais saldos aos Investidores.
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Risco de concentração de devedor e dos Créditos do Agronegócio
Os Créditos do Agronegócio serão concentrados em apenas 1 (uma) devedora, qual seja
a Bem Brasil, na qualidade de emissora das Debêntures. A ausência de diversificação da
devedora dos Créditos do Agronegócio traz risco para os Investidores, uma vez que
qualquer alteração na capacidade de pagamento da Devedora e/ou dos Fiadores pode
prejudicar o pagamento da integralidade dos Créditos do Agronegócio.
Uma vez que os pagamentos de Remuneração dos CRA e de Amortização dependem do
pagamento integral e tempestivo, pela Devedora e/ou pelos Fiadores, dos valores
devidos no âmbito das Debentures, os riscos a que a Devedora e/ou os Fiadores estão
sujeitas podem afetar adversamente a capacidade de adimplemento da Devedora e/ou
dos Fiadores na medida em que afete suas atividades, operações e situação econômicofinanceira, as quais, em decorrência de fatores internos e/ou externos, poderão afetar
o fluxo de pagamentos dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA.
Adicionalmente, os recursos decorrentes da execução das Debentures podem não ser
suficientes para satisfazer o pagamento integral da dívida decorrente das Debentures.
Portanto, a inadimplência da Devedora e/ou dos Fiadores, pode ter um efeito material
adverso no pagamento dos Créditos do Agronegócio e, consequentemente, dos CRA.
Emissora, a Devedora e/ou os Fiadores poderão estar sujeitas à falência, recuperação
judicial ou extrajudicial ou insolvência
Ao longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora, a Devedora e/ou os Fiadores
poderão estar sujeitas a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e/ou
insolvência, conforme for o caso. Dessa forma, eventuais contingências da Emissora, da
Devedora e/ou dos Fiadores, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas,
poderão afetar tais créditos do agronegócio, principalmente em razão da falta de
jurisprudência no Brasil sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá
afetar negativamente a capacidade da Emissora, da Devedora e/ou os Fiadores de
honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.
Riscos das Debêntures e dos Créditos do Agronegócio
O risco de crédito da Devedora e dos Fiadores e a inadimplência das Debêntures pode
afetar adversamente os CRA
A capacidade do Patrimônio Separado de suportar as obrigações decorrentes da
emissão de CRA depende do adimplemento, pela Devedora e/ou pelos Fiadores, das
Debêntures. O Patrimônio Separado, constituído em favor dos Titulares de CRA, não
conta com qualquer garantia ou coobrigação da Securitizadora. Assim, o recebimento
integral e tempestivo, pelos titulares de CRA, dos montantes devidos dependerá do
adimplemento das Debêntures, pela Devedora, em tempo hábil para o pagamento dos
valores devidos aos titulares de CRA.
Ademais, é importante salientar que não há garantias de que os procedimentos de
cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos do Agronegócio e/ou excussão das
Garantias serão bem-sucedidos, e mesmo no caso dos procedimentos de cobrança
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judicial ou extrajudicial terem um resultado positivo, não há garantia que a excussão das
Garantias será suficiente para a integral quitação dos valores devidos pela Devedora sob
e de acordo com os Créditos do Agronegócio. Portanto, uma vez que o pagamento da
Remuneração dos CRA e da Amortização depende do pagamento integral e tempestivo,
pela Devedora, das Debêntures, a ocorrência de eventos internos e externos que afetem
a situação econômico-financeira da Devedora e suas respectivas capacidades de
pagamento poderá afetar negativamente o fluxo de pagamentos dos CRA e a capacidade
do Patrimônio Separado de suportar suas obrigações, conforme estabelecidas no Termo
de Securitização.
Risco relativo à situação financeira e patrimonial da Devedora e dos Fiadores
Em razão da emissão das Debêntures e da Fiança prestada no âmbito da Escritura de
Emissão, a deterioração da situação financeira e patrimonial da Bem Brasil, do Sr. João
Emílio Rocheto, do Sr. José Paulo Rocheto, do Sr. Celso Carlos Roquetto, da Sra. Marisa
Aparecida Margoto Roqueto e da Sra. Ana Graziela da Silva Roqueto, em decorrência de
fatores internos/externos, poderá afetar de forma negativa o fluxo de pagamentos dos
CRA.
Riscos de formalização do lastro da Emissão e constituição da Fiança
O lastro dos CRA é composto pelas Debêntures, as quais contam com a Fiança prestada
pelos Fiadores. Falhas na elaboração e formalização da Escritura de Emissão, de acordo
com a legislação aplicável, e no seu registro na junta comercial competente, podem
afetar o lastro dos CRA e a constituição da Fiança e, por consequência, afetar
negativamente a emissão dos CRA, inclusive, conforme o caso, resultando em seu
vencimento antecipado.
Risco de Liquidação do Patrimônio Separado, Resgate Antecipado Obrigatório Total
dos CRA e de pré-pagamento e/ou vencimento antecipado das Debêntures
Na ocorrência de qualquer Evento de Liquidação do Patrimônio Separado poderá não
haver recursos suficientes no Patrimônio Separado para que a Securitizadora proceda
ao pagamento antecipado integral dos CRA. Na hipótese de a Securitizadora ser
destituída da administração do Patrimônio Separado, o Agente Fiduciário deverá, em
caráter transitório, ou à referida instituição administradora nomeada: (i) administrar os
créditos do Patrimônio Separado; (ii) esgotar todos os recursos judiciais e extrajudiciais
para a realização dos Créditos do Agronegócio, bem como de suas respectivas garantias,
caso aplicável; (iii) ratear os recursos obtidos entre os Titulares dos CRA na proporção
dos CRA detidos, observado o disposto neste Termo de Securitização; e (iv) transferir os
créditos oriundos dos Créditos do Agronegócio e garantias eventualmente não
realizados aos Titulares dos CRA, na proporção dos CRA detidos. Em Assembleia Geral,
os titulares de CRA deverão deliberar sobre as novas normas de administração do
Patrimônio Separado, inclusive para os fins de receber os Créditos do Agronegócio, bem
como suas respectivas garantias, ou optar pela liquidação do Patrimônio Separado, que
poderá ser insuficiente para a quitação das obrigações perante os Titulares de CRA. Além
disso, em vista dos prazos de cura existentes e das formalidades e prazos previstos para
cumprimento do processo de convocação e realização de referida Assembleia Geral, não
é possível assegurar que a deliberação acerca da eventual liquidação do Patrimônio
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Separado ocorrera em tempo hábil para que o pagamento antecipado dos CRA se realize
tempestivamente, sem prejuízos aos Titulares de CRA.
Adicionalmente, os CRA serão resgatados antecipadamente em caso de: (i) de
declaração de vencimento antecipado das Debêntures; ou (ii) Resgate Antecipado
Facultativo Total das Debêntures, nos termos do Termo de Securitização. Caso ocorra o
Resgate Antecipado Obrigatório Total dos CRA, os Titulares de CRA terão seu horizonte
original de investimento reduzido, podendo não conseguir reinvestir os recursos
recebidos com a mesma remuneração buscada pelos CRA ou sofrer prejuízos em razão
de eventual tributação em decorrência do prazo de aplicação dos recursos investidos.
Adicionalmente, a inadimplência da Devedora poderá resultar na inexistência de
recursos suficientes no Patrimônio Separado para que a Securitizadora proceda ao
pagamento integral dos valores devidos em caso de Resgate Antecipado Obrigatório
Total dos CRA.
Risco de recomposição do Fundo de Despesa pela Devedora
Caso a Devedora não realize o pagamento da recomposição do Fundo de Despesas para
garantir o pagamento das despesas do Patrimônio Separado, referidas despesas serão
suportadas pelo Patrimônio Separado e, caso não seja suficiente, pelos Titulares de CRA,
o que os poderá afetar negativamente. Caso a Devedora não realize o pagamento das
despesas do Patrimônio Separado, estas serão suportadas pelos Patrimônios Separados
e, caso não seja suficiente, pelos Titulares de CRA, o que poderá afetar negativamente
os Titulares de CRA.
Riscos dos Regimes Fiduciários
Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35 podem comprometer o
regime fiduciário sobre os créditos de certificados de recebíveis do agronegócio
A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor, estabelece,
em seu artigo 76, que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a
qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em
relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto
às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Adicionalmente, o parágrafo
único deste mesmo artigo prevê que “desta forma permanecem respondendo pelos
débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou
sua massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação” (grifo
nosso). Nesse sentido, as Debêntures e os Créditos do Agronegócio delas decorrentes,
inclusive em função da execução de suas garantias, não obstante comporem o
Patrimônio Separado, poderão ser alcançados por credores fiscais, trabalhistas e
previdenciários da Securitizadora e, em alguns casos, por credores trabalhistas e
previdenciários de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico
da Securitizadora, tendo em vista as normas de responsabilidade solidária e subsidiária
de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico existentes em tais casos. Caso
isso ocorra, concorrerão os titulares destes créditos com os Titulares de CRA de forma
privilegiada sobre o produto de realização do Patrimônio Separado. Nesta hipótese, é
possível os recursos do Patrimônio Separado não venham a ser suficientes para o
pagamento integral dos CRA após o cumprimento das obrigações da Securitizadora
perante aqueles credores.
Riscos Relacionados à Devedora e aos Fiadores
Risco de Crédito de Clientes e Contrapartes da Devedora e dos Fiadores
A Devedora e Parte dos Fiadores mantêm relacionamento com diversos tipos de
clientes, dentre eles distribuidores de batatas, indústrias atacadistas e varejistas. Como
parte de seu relacionamento, a Devedora e tais Fiadores estabelecem condições de
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crédito distintas de acordo com a capacidade avaliada de crédito de cada um destes
clientes. Alterações no ambiente econômico podem afetar negativamente a capacidade
de alguns destes clientes de honrar com suas obrigações. Caso isso aconteça com um
número significativo de clientes relevantes, os resultados da Devedora e/ou dos
referidos Fiadores, incluindo fluxos de caixa, poderiam ser substancialmente afetados,
possivelmente afetando o fluxo de pagamento dos Créditos do Agronegócio e,
consequentemente, dos CRA.
Risco de Falecimento dos Fiadores
Os Fiadores são responsáveis, cada um, por assegurar o pagamento de 20% (vinte por
cento) do Valor Total da Emissão, sem qualquer solidariedade entre si, no âmbito dos
Créditos do Agronegócio lastro dos CRA. Nos termos da Escritura de Emissão, a morte
de quaisquer dos Fiadores configura um evento de vencimento antecipado não
automático das Debêntures lastro dos CRA, desde que referida garantia não seja
substituída conforme prazo, termos e condições a serem aprovados em Assembleia
Geral do Titulares de CRA convocada especialmente para este fim. Nesse caso, os demais
Fiadores não serão obrigados, em razão dos instrumentos de securitização, a arcar com
a parcela garantida pelo Fiador falecido, exceto na forma da lei e/ou se assumirem o
adimplemento de forma espontânea. Além disso, não é possível assegurar que, na
hipótese de falecimento de quaisquer Fiadores, haverá a substituição de referida
garantia de forma tempestiva e satisfatória aos Titulares de CRA.
Dificuldade de avaliação dos riscos inerentes aos Fiadores, ausência de solidariedade
e cobrança
Os Srs. João Emílio Rocheto, José Paulo Rocheto e Celso Carlos Roquetto e as Sras.
Marisa Aparecida Margoto Rocheto e Ana Graziela da Silva Rocheto são Fiadores, cada
um, de 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão, no âmbito dos Créditos do
Agronegócio lastro dos CRA, sem solidariedade entre si. Uma vez que não são
disponibilizadas informações financeiras ou contábeis sobre os Fiadores, não é possível
a análise pelos Investidores de sua situação patrimonial e da capacidade dos mesmos de
cumprirem com as obrigações financeiras em decorrência da Fiança. Adicionalmente, o
fato de inexistir solidariedade entre os Fiadores impede a Emissora de cobrar de
qualquer dos Fiadores qualquer percentual que exceda os 20% do Valor Total da
Emissão. A cobrança dos valores devidos no âmbito da Fiança, cujo pagamento não seja
realizado espontaneamente, no prazo e na forma acordados, dependerá de processo
judicial, cujo desfecho pode não favorável ou, mesmo que o seja, pode não ser
concedido no prazo e na forma previstos nos instrumentos da securitização.
Risco de Liquidez da Devedora
Risco de liquidez é o risco de que a Devedora possa ter dificuldades de cumprir suas
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com
pagamentos à vista. A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos
e valores mobiliários suficientes, disponibilidades de captação por meio de linhas de
crédito bancárias e capacidade de liquidar posições de mercado. Em virtude da natureza
dinâmica dos seus negócios, a Devedora mantém flexibilidade na captação de recursos
mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, buscando a abertura de novas
linhas, principalmente de recursos de bancos nacionais. A administração da Devedora
monitora constantemente o nível de liquidez da Devedora, considerando o fluxo de
caixa esperado e equivalentes de caixa. Contudo, erros ou alterações relevantes na
projeção do fluxo de caixa futuro da Devedora, bem como o fechamento inesperado de
linhas de crédito bancárias existentes, poderão afetar a liquidez da Devedora,
prejudicando sua capacidade de cumprir as suas obrigações decorrentes da emissão das
Debêntures. Não há como assegurar que a Devedora conseguira ampliar, ou mesmo
manter, as suas atuais linhas de crédito bancárias.
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Risco de Flutuação de Preços de Matéria-Prima e Produtos Industrializados
A Devedora possui contratos com os principais fornecedores de batatas para garantia
de fornecimento, cujos preços são atrelados às condições de mercado, e, portanto,
flutuam de acordo com a oferta e demanda do produto. Já o preço do produto
industrializado vendido pela Devedora é impactado pelo mercado mundial, uma vez que
a maior parte do consumo interno é atendida por importações. Portanto, também na
venda do produto industrializado o preço sofre flutuação em função da oferta e
demanda, porém nesse caso em nível internacional, cabendo salientar que o câmbio em
alta tende a favorecer as operações da Devedora. Tendo em vista essas flutuações de
mercado, não há como assegurar que a Devedora conseguirá adquirir matérias-primas
e vender produtos industrializados a preços adequados, que possibilitem a manutenção
ou ampliação das suas margens de lucro.
Regulamentação das atividades desenvolvidas pela Devedora e pelos Fiadores
A Devedora e os Fiadores estão sujeitos a extensa regulamentação federal, estadual e
municipal relacionada à proteção do meio ambiente, à saúde e segurança dos
trabalhadores relacionados à atividade rural e industrial por eles desenvolvida,
conforme aplicável, podendo estar expostos a contingências resultantes do manuseio
de materiais perigosos e potenciais custos para cumprimento da regulamentação
ambiental, as quais poderão afetar negativamente a capacidade da Devedora e/ou dos
Fiadores de honrar com os compromissos assumidos no âmbito da Emissão.
Risco de Obtenção e Renovação de Autorizações e licenças
A Devedora e os Fiadores são obrigados a obter licenças específicas para industrialização
de batatas ou para produtores rurais, conforme o caso, emitidas por autoridades
governamentais, com relação a determinados aspectos das suas operações. Referidas
leis, regulamentos e licenças podem, com frequência, exigir a compra e instalação de
equipamentos de custo elevado para o controle da poluentes ou a execução de
mudanças operacionais a fim de limitar impactos ou potenciais impactos ao meio
ambiente e/ou à saúde dos funcionários da Devedora. A violação de tais leis e
regulamentos ou licenças pode resultar em multas elevadas, sanções criminais,
revogação de licenças de operação e/ou na proibição de exercício das atividades pela
Devedora e/ou pelos Fiadores, o que poderá impactar a capacidade de a Devedora e/ou
os Fiadores de honrar com os compromissos assumidos no âmbito da Emissão.
Risco de Penalidades ambientais
As penalidades administrativas e judiciais, incluindo criminais, impostas contra aqueles
que violam a legislação ambiental são aplicadas, independentemente da obrigação de
reparar a degradação causada ao meio ambiente. Na esfera civil, os danos ambientais
implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa que a
obrigação de reparar a degradação causada pode afetar a todos os envolvidos, direta ou
indiretamente, independentemente da comprovação de culpa. Assim, por exemplo,
quando a Devedora e/ou os Fiadores contratam terceiros para proceder qualquer
intervenção nas suas operações, como a disposição final de resíduos, a Devedora e/ou
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os Fiadores não estão isentos de responsabilidade por eventuais danos ambientais
causados por estes terceiros contratados. Em adição, a Devedora e/ou os Fiadores
podem ser considerados responsáveis por todas e quaisquer consequências
provenientes de contaminação do solo, da exposição de pessoas a substâncias nocivas
ou de outros danos ambientais. Note-se, ainda, que a violação a normas ambientais
pode implicar sanções não só à Devedora, como também a pessoas naturais envolvidas
na respectiva atividade. Por todo o exposto, a violação a normas ambientais e a
imposição de penalidades podem afetar a capacidade da Devedora e/ou dos Fiadores
de cumprir suas obrigações em geral e, em particular, a Escritura de Emissão, com
prejuízos para os Investidores.
Por fim, os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção
do meio ambiente, saúde e segurança, e as contingências provenientes de danos
ambientais e terceiros afetados poderão ter um efeito adverso sobre os negócios da
Devedora e/ou dos Fiadores, seus resultados operacionais e sua situação financeira, o
que poderá afetar a sua capacidade de pagar os Créditos do Agronegócio e,
consequentemente, a capacidade da Securitizadora de pagar os Titulares de CRA.
Contingências trabalhistas e previdenciárias
A Devedora e os Fiadores estão sujeitos a contingências trabalhistas e previdenciárias
oriundas de disputas com os seus respectivos empregados. Além disso, a Devedora e os
Fiadores contratam prestadores de serviços, que também estão sujeitos a contingências
trabalhistas e previdenciárias oriundas de disputas com os seus respectivos
empregados. Embora esses trabalhadores não possuam vínculo empregatício com a
Devedora e/ou com os Fiadores, eles poderão tentar responsabilizar a Devedora e/ou
os Fiadores por eventuais contingências de caráter trabalhista e previdenciário dos
prestadores de serviços a que estão vinculados, caso tais prestadores de serviços deixem
de cumprir com seus encargos sociais. Essa responsabilização poderá afetar
adversamente o resultado da Devedora e/ou dos Fiadores e, portanto, sua capacidade
de adimplir os Créditos do Agronegócio.
Risco de Contingências Relevantes Não-Divulgadas
No âmbito da auditoria jurídica da Oferta de CRA, a Devedora e os Fiadores forneceram
certidões obtidas junto aos órgãos públicos competentes, as quais indicam a eventual
existência de contingências de natureza cível, tributária, trabalhista ou criminal,
conforme o caso, contra a Devedora ou os Fiadores. Embora a maioria das certidões
tenha sido fornecida no âmbito da auditoria jurídica, algumas certidões, apesar de
solicitadas, não foram emitidas pelos respectivos órgãos competentes em razão da
interrupção, total ou parcial, na prestação regular dos seus serviços, em decorrência das
medidas adotadas pelas autoridades municipais, estaduais ou federais, conforme o
caso, para o combate da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). A Devedora e os
Fiadores prestaram declaração, nos instrumentos da Emissão, com a confirmação de
que inexistem contingências relevantes não-divulgadas. No entanto, não é possível
aferir se, efetivamente, de posse destas certidões, haveria contingências relevantes
contra a Devedora ou os Fiadores a divulgar, e, se divulgadas, elas poderiam afetar a
capacidade da Devedora ou dos Fiadores de cumprir com suas obrigações assumidas na
Escritura de Emissão, com prejuízos para os Investidores.
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Políticas e regulamentações governamentais para o setor agrícola
Políticas e regulamentações governamentais exercem grande influência sobre a produção
e a demanda agrícola e os fluxos comerciais. As políticas governamentais que afetam o
setor agrícola, tais como políticas relacionadas a impostos, tarifas, encargos, subsídios,
estoques regulares e restrições sobre a importação e exportação de produtos agrícolas e
commodities, podem influenciar a lucratividade do setor, o plantio de determinadas safras
em comparação a diferentes usos dos recursos agrícolas, a localização e o tamanho das
safras, a negociação de commodities processadas ou não processadas, e o volume e tipos
das importações e exportações. Futuras políticas governamentais no Brasil e no exterior
podem causar efeito adverso sobre a oferta, demanda e preço dos produtos da Devedora
e/ou dos Fiadores, restringir sua capacidade de fechar negócios no mercado em que
atuam e em mercados que pretendem atingir, podendo ter efeito adverso nos seus
resultados operacionais e, consequentemente, podendo afetar a capacidade de
pagamento dos Créditos do Agronegócio. Quaisquer alterações nas políticas e
regulamentações governamentais em relação ao mercado de batatas poderão afetar
adversamente a Devedora e/ou os Fiadores. Não é possível garantir que não haverá, no
futuro, a imposição de regulamentações de controle de preços ou limitação na venda dos
produtos comercializados pela Devedora e/ou pelos Fiadores.
Invasão ou desapropriação dos imóveis destinados à produção rural
Os movimentos sociais são ativos no Brasil e defendem a reforma agrária e redistribuição
da propriedade por parte do Governo brasileiro. Alguns membros de tais movimentos
praticaram e podem vir a praticar a invasão e ocupação de terras agrícolas. Os Fiadores
não podem garantir que suas propriedades agrícolas não estarão sujeitas, eventualmente,
a invasão ou ocupação por tais movimentos sociais. Qualquer invasão ou ocupação de
terras de propriedade ou arrendadas pelos Fiadores pode materialmente afetar o seu uso,
o cultivo e a industrialização de batatas, conforme o caso, bem como afetar adversamente
os negócios, situação financeira e operacional dos Fiadores.
Além disso, os imóveis utilizados pela Devedora e/ou pelos Fiadores, ou por terceiros
com os quais eles mantenham relações de parceria ou arrendamento para o cultivo de
batatas, poderão ser desapropriados pelo Governo Federal de forma unilateral, para fins
de utilidade pública e interesse social, não sendo possível garantir que o pagamento da
indenização à Devedora e/ou aos Fiadores se dará de forma justa. De acordo com o
sistema legal brasileiro, o Governo Federal poderá desapropriar os imóveis de
produtores rurais por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, de forma
parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir, de antemão, que o
preço que venha a ser pago pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de
mercado dos imóveis desapropriados, ou que, efetivamente, remunerará os valores
investidos de maneira adequada. Dessa forma, a eventual invasão ou desapropriação de
qualquer imóvel utilizado pelos Fiadores para desenvolvimento de suas atividades
rurais, ou por terceiros com os quais elas mantenham relações de parceria ou
arrendamento, poderão afetar adversamente e de maneira relevante sua situação
financeira e os seus resultados, e, consequentemente, na capacidade de pagamento dos
Créditos do Agronegócio.
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Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem causar
efeitos adversos à Devedora e/ou os Fiadores
A Devedora e os Fiadores são parte e poderão ser parte de processos judiciais,
relacionados a questões de natureza cível, fiscal, trabalhista e criminal, bem como de
processos administrativos, incluindo demandas judiciais e/ou administrativas
relacionadas aos seus setores de atuação, em especial, mas não se limitando a,
contingências judiciais de matéria fiscal em montantes substancialmente elevados,
sendo que decisões contrárias aos seus interesses, bem como eventuais multas
arbitradas pelo Poder Judiciário, por órgãos do Ministério Público e por quaisquer
órgãos da Administração Pública, podem gerar atos de constrição sobre os ativos e/ou
recursos da Devedora e/ou dos Fiadores, o que pode dificultar o cumprimento, pela
Devedora e/ou dos Fiadores de suas obrigações de pagamento no âmbito da
Debêntures. Adicionalmente, decisões contrárias aos interesses da Devedora e/ou dos
Fiadores, bem como eventuais multas arbitradas pelo Poder Judiciário, por órgãos do
Ministério Público e por quaisquer órgãos da Administração Pública, podem afetar seu
negócio ou chegar a valores que não sejam suficientemente cobertos pelas suas
provisões, o que impactará seu negócio, condição financeira e resultados operacionais
podendo, inclusive, afetar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA.
Incêndios, doenças, pragas e outros desastres, bem como variações extremas de
temperatura, deficiência hídrica ou excesso de humidade e deficiências nutricionais
severas, podem afetar as instalações agrícolas e propriedades industriais da Devedora
e dos Fiadores, o que pode afetar adversamente seus volumes de produção e,
consequentemente, seu desempenho financeiro
As operações da Devedora e dos Fiadores estão sujeitas a riscos que afetam as suas
instalações e propriedades, incluindo incêndios que poderão destruir parte ou a
totalidade de seus produtos e instalações.
As plantações dos Fiadores poderão ser afetadas por doenças e pragas, bem como por
variações extremas de temperatura, deficiência hídrica ou excesso de humidade e
deficiências nutricionais severas. A ocorrência de qualquer desses eventos poderá ter
um efeito devastador nas lavouras dos Fiadores, potencialmente inutilizando a
totalidade ou parte substancial das lavouras afetadas.
Os negócios dos Fiadores, e sua situação financeira, poderão ser adversamente afetados
no caso de investimentos de um volume significativo de recursos no plantio da lavoura
afetada. Quaisquer incidentes sérios de doenças ou pestes nas lavouras dos Fiadores, e
os custos relacionados, poderão afetar adversamente os níveis de produção e,
consequentemente, as vendas líquidas da Devedora e dos Fiadores e o seu desempenho
financeiro geral. Os custos relativos ao tratamento de tais doenças costumam ser altos,
podendo afetar a capacidade de pagamento da Devedora. A redução da capacidade de
pagamento da Devedora e/ou dos Fiadores poderá impactar negativamente a
capacidade de pagamento dos CRA.
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Interrupção ou suspensão nos serviços de transporte e logística poderão afetar
adversamente os resultados operacionais da Devedora e dos Fiadores
A cadeia de distribuição da Devedora e dos Fiadores tem forte dependência do
transporte rodoviário, o qual pode ser negativamente afetado, ou mesmo
paralisado, devido a condições climáticas adversas, como alagamentos,
desabamentos de terra e desmoronamentos causados por chuvas, dentre outras.
Dessa forma, caso certas estruturas viárias sejam obstruídas ou prejudicadas, a
Devedora e/ou os Fiadores poderão ter que utilizar-se de rotas alternativas, até o
momento de sua desobstrução ou reconstrução, o que poderá afetar
negativamente seus custos operacionais.
Interrupção da venda de batatas pelos fornecedores à Devedora poderá afetá-la
adversamente
Atualmente, a totalidade de batata in natura necessária para os negócios da
Devedora é fornecida por terceiros, sendo que cerca de 70% é fornecida por parte
dos Fiadores e 30% é fornecida por terceiros. Não há meios de se garantir que, no
futuro, o abastecimento da matéria-prima será mantido sem interrupções. A
ocorrência de tais fatos poderá resultar no aumento dos gastos atualmente
despendidos com matéria prima ou na diminuição significativa do volume de batatas
disponível para o processamento da Devedora, afetando negativamente a
capacidade financeira da Devedora e, consequentemente, o pagamento dos Créditos
do Agronegócio.
Parte dos Fiadores são controladores e fornecedores relevantes de matéria-prima da
Devedora, o que pode ocasionar conflito de interesses.
A Devedora é controlada diretamente por parte dos Fiadores, os quais são, também,
fornecedores relevantes de matéria-prima da Devedora. Os interesses desses Fiadores,
na qualidade de credores, poderão eventualmente ser beneficiados nas tomadas de
decisões dos controladores da Devedora, em detrimento dos interesses dos demais
credores da Devedora, como os Titulares de CRA.
Parte dos Fiadores são controladores e fornecedores relevantes de matéria-prima da
Devedora, de modo que os contratos de fornecimento de matéria-prima celebrados
pela Devedora com esses Fiadores poderão eventualmente não refletir as condições
equitativas de mercado, idênticas às que prevalecem no mercado em que a Devedora
atua ou que a Devedora contrataria com demais terceiros no momento da celebração
destes contratos de fornecimento.
A Devedora é controlada diretamente por parte dos Fiadores, os quais são, também,
fornecedores relevantes de matéria-prima da Devedora. Os preços de aquisição e
demais condições do fornecimento de batata consumo “in natura” praticados por esses
Fiadores com a Devedora podem não necessariamente vir a refletir condições
equitativas de mercado, idênticas às que prevalecem no mercado em que a Devedora
atua ou que a Devedora contrataria com terceiros que não sejam suas partes
relacionadas. Dessa forma, não há como garantir que todas as negociações de aquisição
batata consumo “in natura” a serem realizadas entre a Devedora e seus Fiadores sejam
comercialmente vantajosas à Devedora, podendo afetar negativamente os resultados
na operação e a capacidade de pagamento da Devedora.
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A Devedora atua em um setor competitivo e sua posição de mercado poderá ser
ameaçada
A Devedora atua em um setor competitivo e sua consolidação poderá intensificar a
concorrência. O setor de alimentos brasileiro e da América Latina é altamente
competitivo. A Devedora enfrenta a concorrência de empresas de portes variados. Em
geral, a competição no setor de alimentos brasileiro e da América Latina é determinada,
dentre outros, pela qualidade dos produtos, reconhecimento da marca, agilidade e
preço dos serviços de entrega e relacionamento com clientes. Em razão do processo de
consolidação do mercado, a Devedora não pode garantir que novos competidores não
ingressarão no segmento de batatas ou que os atuais não se tornarão mais competitivos.
Da mesma forma, a Devedora não pode garantir que conseguirá manter a sua posição
de mercado, tampouco que os atuais e novos competidores não adquirirão experiência
e know-how para desenvolver produtos de qualidade a preços competitivos. Caso a
Devedora não seja bem sucedida em se posicionar em relação à sua concorrência,
poderá ter sua capacidade financeira afetada e diminuição da sua receita.
Risco no armazenamento de produtos
Devido à sazonalidade de cultivo e compra de batata in natura, o principal insumo
utilizado pela Devedora em sua atividade de produção, a Devedora tem grande
dependência de câmaras frias e de tecnologia para aumentar a vida útil da batata in
natura armazenada. Não há como garantir que a capacidade de armazenagem da
Devedora será suficiente para atender à demanda por seus produtos. A incapacidade da
Devedora de armazenar adequadamente seus insumos e produtos, ou problemas na
armazenagem destes, podem ter impacto adverso relevante nas condições operacionais
da Devedora, e, consequentemente, na sua capacidade de honrar a dívida representada
pelas Debêntures.
Riscos sanitários relativos ao setor de alimentos podem prejudicar as vendas dos
produtos da Devedora
A Devedora está sujeita a riscos que afetam o setor de alimentos em geral, incluindo
riscos causados por contaminação ou deterioração de alimentos, questões relativas à
nutrição e saúde, reclamações de responsabilidade de produto, adulteração de produto,
e indisponibilidade e transtorno de um recall de produto. Qualquer risco à saúde, real
ou possível, associado aos produtos da Devedora, inclusive publicidade negativa
referente a estes riscos, podem também causar a perda de confiança dos seus clientes
e/ou dos consumidores dos seus produtos na segurança e qualidade de seus produtos.
Os sistemas adotados pela Devedora para cumprimento das normas governamentais
podem não ser totalmente eficientes para minimizar os riscos relativos à segurança
alimentar e, portanto, a Devedora poderá ser demandada a indenizar consumidores em
caso de contaminação ou deterioração de seus produtos.
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A suspensão, o cancelamento ou a não renovação dos benefícios fiscais de que a
Devedora é titular podem afetar negativamente sua lucratividade
A Companhia faz jus a crédito presumido de ICMS, instituído pelo Estado de Minas
Gerais através do artigo 75, inciso XX, da parte geral do Decreto nº 43.080/2002
(RICMS/MG), que concedeu a estabelecimento beneficiador de batatas, nas saídas
destinadas a contribuinte do imposto, valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
imposto debitado. Caso a Devedora deixe de cumprir determinadas obrigações a que
está sujeita em decorrência da concessão desses benefícios fiscais, seus benefícios
poderão ser suspensos ou cancelados, e a Devedora poderá ser obrigada a pagar
integralmente o valor dos tributos devidos, sem considerar os benefícios, acrescidos de
encargos, o que poderá ter um efeito negativo na lucratividade da Devedora. O mesmo
pode ocorrer caso os benefícios fiscais sejam extintos ou questionados judicialmente
por terceiros e a decisão final seja desfavorável à Devedora, determinando a cassação
dos benefícios. A Devedora não pode garantir que terá sucesso com relação a referidos
questionamentos ou que seus atuais benefícios serão renovados ou, ainda, que
conseguirá obter novos benefícios fiscais.
Risco de redução na demanda por batata pré-frita congelada
As vendas de batata pré-frita congelada representam mais de 90% (noventa por cento)
do faturamento da Devedora. Devido a essa alta concentração da Devedora em um
único produto, qualquer redução, ainda que pequena, na demanda de mercado por
batata pré-frita congelada poderá ter um efeito adverso relevante no desempenho
financeiro da Devedora, o que poderá afetar a sua capacidade de pagar os Créditos do
Agronegócio.
A Devedora pode não ser bem-sucedida na execução de sua estratégia de negócios,
podendo afetar negativamente os seus planos para aumentar a sua receita,
rentabilidade e capacidade produtiva
O crescimento e desempenho financeiro da Devedora, bem como a expansão da sua
capacidade produtiva e de suas instalações atuais, dependerão do seu sucesso na
implementação de diversos elementos de sua estratégia que estão sujeitos a fatores que
vão além do seu controle. A Devedora não pode assegurar que todas e quaisquer de
suas estratégias serão executadas integralmente ou com sucesso e implementadas no
cronograma previsto, o que impactaria o resultado e retorno financeiro esperado pela
Devedora.
A indústria da batata é influenciada por mudanças nas preferências dos clientes, hábitos
alimentares dos consumidores, regulamentações governamentais, condições
econômicas regionais e nacionais, tendências demográficas e práticas de vendas de
varejistas. Alguns aspectos da estratégia da Devedora, como os projetos de expansão de
suas unidades fabris em estudo e implementação, podem resultar no aumento dos
custos operacionais, e esse aumento pode não ser compensado por um aumento
correspondente na receita, resultando em uma diminuição das margens operacionais
da Devedora e em um aumento em sua alavancagem financeira.
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Além disso, a Devedora pode não ser capaz de integrar com sucesso aquisições de
outras sociedades que venham a ocorrer, ou implementar com sucesso sistemas
operacionais, administrativos e financeiros adequados e controles para conseguir os
benefícios que espera resultar destas aquisições. O desvio da atenção da
administração da Devedora e/ou quaisquer atrasos ou dificuldades relacionadas à
integração dessas empresas ou ativos podem impactar negativamente e de forma
relevante os negócios da Devedora.
A eventual deterioração da situação financeira da Devedora em decorrência de fatores
internos/externos, tal como a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), poderá afetar
de forma negativa o seu fluxo de caixa futuro e, consequentemente, comprometer a
realização do seu plano de expansão. Especificamente em relação ao Novo Coronavírus
(COVID-19), a Devedora implementou ou poderá ter de implementar mudanças em seu
plano de negócios, inclusive por meio de redirecionamento da sua produção para
diferentes perfis de canais de venda e de clientes, como uma maior destinação ao
público de varejo, em vez de pessoas jurídicas e food service. Estas mudanças podem ser
temporárias ou definitivas, e seus efeitos sobre os negócios da Devedora não são
quantificáveis ou verificáveis, integralmente, com base em desempenho passado, o que
pode impactar seus resultados futuros.
Assim, caso a Devedora não seja bem-sucedida na execução de sua estratégia de
negócios, seus planos para aumentar a sua receita, rentabilidade e capacidade produtiva
poderão ser afetados negativamente. Os eventos indicados acima podem afetar o fluxo
de pagamento das Debêntures e, consequentemente, dos CRA.
A pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) poderá impactar de forma adversa as
atividades da Devedora
A pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto significativo e adverso
nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no nível de atividade
econômica, desvalorização cambial e diminuição da liquidez disponível no mercado.
Nesse contexto, a Devedora poderá sofrer com a diminuição de demanda para seus
produtos, redução na sua produtividade, dificuldade na distribuição dos seus produtos,
afastamento de colaboradores afetados pelo Novo Coronavírus ou com suspeita de
terem sido afetados pelo Novo Coronavírus, bem como potencial paralização de suas
atividades e fechamento de instalações. Tais eventos, se ocorrerem, impactarão de
forma adversa as atividades da Devedora e consequentemente sua receita e
rentabilidade, o que pode afetar os pagamentos devidos pela Devedora no âmbito das
Debêntures, lastro dos CRA, afetando negativamente a remuneração devida aos
Titulares de CRA.
Riscos Relacionados à Securitizadora
A Securitizadora dependente de registro de companhia aberta
A Emissora foi constituída com o escopo de atuar como companhia securitizadora de
créditos do agronegócio, por meio da emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio. Para tanto, depende da manutenção de seu registro de companhia aberta
junto à CVM e das respectivas autorizações societárias. Caso a Securitizadora não atenda
aos requisitos exigidos pela CVM em relação às companhias abertas, seu registro poderá
ser suspenso ou mesmo cancelado, afetando assim as suas emissões de certificados de
recebíveis do agronegócio.
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O objeto da companhia securitizadora e o patrimônios separados
A Securitizadora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo
como objeto social a aquisição e securitização de quaisquer direitos creditórios do
agronegócio passíveis de securitização por meio da emissão de certificados de
recebíveis do agronegócio, nos termos das Leis 11.076 e Lei 9.514, cujos patrimônios
são administrados separadamente. Os patrimônios separados de cada emissão têm
como principal fonte de recursos os respectivos créditos do agronegócio e suas
garantias. Desta forma, qualquer atraso ou falta de pagamento dos créditos do
agronegócio por parte dos devedores, a Securitizadora terá sua capacidade de honrar
as obrigações assumidas junto aos titulares de certificados de recebíveis do
agronegócio reduzida.
Não realização do Patrimônio Separado
A Securitizadora é uma companhia destinada exclusivamente à aquisição e posterior
securitização de créditos do agronegócio, nos termos da Lei 9.514 e da Lei 11.076, por
meio da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. O Patrimônio Separado
da presente Emissão tem como única fonte de recursos os respectivos Créditos do
Agronegócio, bem como todos os recursos deles decorrentes e as respectivas garantias
vinculadas, na forma prevista no Termo de Securitização. Dessa forma, qualquer atraso
ou inadimplência por parte da Devedora poderá afetar negativamente a capacidade da
Securitizadora de honrar os pagamentos devidos aos Titulares de CRA.
Não aquisição de créditos do agronegócio
A Securitizadora não possui a capacidade de originar créditos para securitização, sendo
suas emissões realizadas com créditos originados por terceiros. Portanto, o sucesso na
identificação e realização de parcerias para aquisição de créditos é fundamental para o
desenvolvimento de suas atividades. A Securitizadora pode ter dificuldades em
identificar oportunidades atraentes ou pode não ser capaz de efetuar os investimentos
desejados em termos economicamente favoráveis. A falta de acesso a capital adicional
em condições satisfatórias pode restringir o crescimento e desenvolvimento futuros das
atividades da Securitizadora, o que pode prejudicar sua situação financeira, assim como
seus resultados operacionais, o que terminaria por impactar suas atividades de
administração e gestão do Patrimônio Separado.
Riscos associados aos prestadores de serviços da Emissão
A Securitizadora contrata prestadores de serviços terceirizados para a realização de
atividades, como auditores, agente fiduciário, agente de cobrança, dentre outros. Caso,
conforme aplicável, alguns destes prestadores de serviços aumentem significantemente
seus preços ou não prestem serviços com a qualidade e agilidade esperada pela
Securitizadora, poderá ser necessária a substituição do prestador de serviço. Esta
substituição, no entanto, poderá não ser bem-sucedida e afetar adversamente os
resultados da Securitizadora, bem como criar ônus adicionais ao Patrimônio Separado.
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Riscos associados à guarda física dos Documentos Comprobatórios
A Securitizadora contratará o Custodiante, que será responsável pela guarda das vias
físicas dos Documentos Comprobatórios que evidenciam a existência dos Créditos do
Agronegócio. A perda e/ou extravio dos Documentos Comprobatórios poderá resultar
em perdas para os titulares de CRA.
Administração e desempenho da Securitizadora e a existência de uma equipe
qualificada
A capacidade da Securitizadora de manter uma posição competitiva e a prestação de
serviços de qualidade depende em larga escala dos serviços de sua alta administração.
Nesse sentido, a Securitizadora não pode garantir que terá sucesso em atrair e manter
pessoal qualificado para integrar sua alta administração.
A perda de pessoas qualificadas e a eventual incapacidade da Securitizadora de atrair e
manter uma equipe especializada, com conhecimento técnico na securitização de
recebíveis do agronegócio, poderá ter efeito adverso relevante sobre as atividades,
situação financeira e resultados operacionais da Securitizadora, afetando sua
capacidade de gerar resultados, o que poderia impactar suas atividades de
administração e gestão do Patrimônio Separado e afetar negativamente a capacidade
da Securitizadora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.
Insuficiência do patrimônio líquido da Emissora frente ao valor total da oferta
A insuficiência dos bens do Patrimônio Separado não dará causa à declaração de sua
quebra, cabendo, nessa hipótese, ao Agente Fiduciário e/ou à Securitizadora convocar
Assembleia Geral de Titulares dos CRA para deliberar sobre as normas de administração
ou liquidação do Patrimônio Separado. A Securitizadora somente responderá por
prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de
disposição legal ou regulamentar, por negligência ou administração temerária ou, ainda,
por desvio da finalidade do mesmo patrimônio, bem como em caso de descumprimento
comprovado das disposições previstas no Termo de Securitização.
A totalidade do patrimônio da Securitizadora responderá pelos prejuízos que esta causar
por descumprimento de disposição legal ou regulamentar, por negligência,
imprudência, imperícia ou por administração temerária ou, ainda, por desvio de
finalidade do Patrimônio Separado, praticados com culpa ou dolo. Dessa forma, o
patrimônio líquido da Securitizadora poderá não ser suficiente para fazer frente aos
prejuízos que causar, o que poderá afetar negativamente a capacidade da Securitizadora
de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.
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Os Créditos do Agronegócio constituem o Patrimônio Separado, de modo que o atraso
ou a falta do recebimento destes pela Emissora, assim como qualquer atraso ou falha
pela Emissora ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a
capacidade de pagamento das obrigações decorrentes dos CRA
A Emissora é uma companhia securitizadora de créditos do agronegócio, tendo como
objeto social a aquisição e securitização de créditos do agronegócio por meio da emissão
de certificados de recebíveis do agronegócio, cujo patrimônio é administrado
separadamente do patrimônio da Securitizadora. O Patrimônio Separado tem como
única fonte de recursos os Créditos do Agronegócio. Desta forma, qualquer atraso, falha
ou falta de recebimento destes valores pela Emissora poderá afetar negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações decorrentes dos respectivos CRA. Caso
os pagamentos dos Créditos do Agronegócio tenham sido realizados pela Devedora e/ou
pelos Fiadores, na forma prevista na Escritura de Emissão, a Devedora e/ou os Fiadores
não terão qualquer obrigação de fazer novamente tais pagamentos.
Em Assembleia Geral, os Titulares de CRA poderão deliberar sobre novas normas de
administração do Patrimônio Separado ou optar pela liquidação deste, de forma que seu
resultado poderá ser insuficiente para quitar as obrigações da Emissora perante os
respectivos Titulares de CRA.
A Emissora poderá estar sujeita à insolvência, falência, recuperação judicial ou extrajudicial
Na hipótese de a Emissora ser declarada insolvente, o Agente Fiduciário deverá assumir
temporariamente a administração do Patrimônio Separado. Em assembleia geral, os
Titulares de CRA poderão deliberar sobre as novas normas de administração do
Patrimônio Separado ou optar pela liquidação destes, que poderá ser insuficiente para
quitar as obrigações da Emissora perante os respectivos Titulares de CRA. Ademais, ao
longo do prazo de duração dos CRA, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da
Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar tais
créditos do agronegócio, principalmente em razão da falta de jurisprudência no Brasil
sobre a plena eficácia da afetação de patrimônio, o que poderá afetar negativamente a
capacidade da Emissora de honrar as obrigações assumidas junto aos Titulares de CRA.
Ausência de opinião legal sobre o Formulário de Referência da Securitizadora
O Formulário de Referência da Securitizadora não foi objeto de auditoria legal para fins
desta Oferta, de modo que não há opinião legal sobre due diligence com relação às
informações constantes do Formulário de Referência da Securitizadora.
Riscos Relacionados ao Agronegócio e à Fiança
Desenvolvimento do agronegócio
Não há como assegurar que, no futuro, o agronegócio brasileiro: (i) manterá a taxa de
crescimento e desenvolvimento que se vem observando nos últimos anos; e, (ii) não
apresentará perdas em decorrência de condições climáticas desfavoráveis, alteração de
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preços de commodities do setor agrícola nos mercados nacional e internacional,
alterações em políticas de concessão de crédito para produtores nacionais, tanto da
parte de órgãos governamentais como de entidades privadas, que possam afetar a
renda da Devedora e/ou dos Fiadores e, consequentemente, sua capacidade de
pagamento, bem como outras crises econômicas e políticas que possam afetar o setor
agrícola em geral. A redução da capacidade de pagamento da Devedora e/ou dos
Fiadores poderá impactar negativamente a capacidade de pagamento dos CRA.
Riscos climáticos
A industrialização de batatas consumo “in natura” pela Devedora depende da produção
agrícola de batatas consumo “in natura” de seus fornecedores. As alterações climáticas
extremas podem ocasionar mudanças bruscas nos ciclos produtivos de commodities
agrícolas, por vezes gerando choques de oferta, quebras de safra, volatilidade de preços,
alteração da qualidade e interrupção no abastecimento dos produtos por elas afetados.
Nesse contexto, a capacidade de produção e entrega dos produtos comercializados pela
Devedora e/ou pelos Fiadores pode ser adversamente afetada, gerando dificuldade ou
impedimento do cumprimento das obrigações da Devedora e/ou dos Fiadores, o que
pode afetar a capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio.
Baixa produtividade
A falha ou impossibilidade no controle de pragas e doenças pode afetar negativamente
a produtividade de lavouras de batatas. Os Fiadores podem não obter sucesso no
controle de pragas e doenças em suas lavouras, seja por não aplicar corretamente os
insumos adequados – defensivos agrícolas – seja por uma nova praga ou doença ainda
sem diagnóstico. A produtividade pode ser afetada também pela não utilização da
mínima quantidade necessária de fertilizantes devido à flutuação do preço desses
insumos, especialmente em países que experimentaram recentemente convulsões
políticas e sociais ou pela falta de crédito. Esses impactos podem afetar negativamente
a produtividade e qualidade dos produtos comercializados pela Devedora e/ou pelos
Fiadores. Adicionalmente, a falha, imperícia ou ineficiência na efetiva aplicação de tais
insumos nas lavouras pode afetar negativamente a produtividade da lavoura. Nesse
caso, a capacidade de produção de batatas das lavouras poderá estar comprometida,
impactando a capacidade de pagamento dos Créditos do Agronegócio e, portanto, na
obtenção de recursos para cumprimento das obrigações perante os Titulares de CRA.
Riscos comerciais
Os subprodutos da derivados da produção de batatas são commodities importantes no
mercado internacional. Como qualquer commodity nessa situação, seu preço pode
sofrer variação no comércio internacional em função da imposição de barreiras
alfandegárias ou não tarifárias, tais como embargos, restrições sanitárias, políticas de
cotas comerciais, sobretaxas, contencioso comercial internacional, dentre outros.
Qualquer flutuação de seu preço em função de medidas de comércio internacional pode
afetar a capacidade de produção ou comercialização da Devedora e/ou dos Fiadores e,
consequentemente, os pagamentos dos Créditos do Agronegócio.
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Inadimplemento ou Insuficiência da Fiança
Em caso de inadimplemento de qualquer uma das obrigações da Devedora, não
sanado no prazo de cura previsto, conforme o caso, a Securitizadora poderá excutir as
Garantias para o pagamento dos valores devidos aos Titulares dos CRA. Nessa
hipótese, caso os Fiadores deixem de adimplir com as obrigações da Fiança por eles
constituídas, ou caso o valor obtido com a execução da Fiança seja suficiente para o
pagamento integral dos CRA, a capacidade do Patrimônio Separado de suportar as
obrigações estabelecidas no Termo de Securitização frente aos Titulares dos CRA seria
afetada negativamente.
Risco de transporte
As deficiências da malha rodoviária, ferroviária ou hidroviária, tais como estradas sem
asfalto ou sem manutenção, insuficiência de ferrovias, principalmente nas regiões mais
distantes do porto, ocasionam altos custos de logística e, consequentemente, perda da
rentabilidade das batatas. Da mesma forma, a falha ou imperícia no manuseio para
transporte, seja em trens, caminhões ou embarcações, pode acarretar perdas de
produção, desperdício de quantidades ou danos às batatas. As constantes mudanças
climáticas, como excesso de chuva, vêm ocasionando piora no estado de conservação
das estradas, o que pode acarretar em um aumento de perda de produção acima do
previsto, podendo afetar a capacidade de adimplemento dos Créditos do Agronegócio
pela Devedora e/ou pelos Fiadores.
Avanços tecnológicos
O desenvolvimento e a implementação de novas tecnologias poderão resultar em
uma redução significativa nos custos de produção de batata. A Devedora e os
Fiadores não podem estimar quando novas tecnologias estarão disponíveis, o nível
de aceitação das novas tecnologias por seus concorrentes ou os custos associados a
essas tecnologias. Quaisquer avanços tecnológicos que necessitem de investimentos
significativos para a manutenção da competitividade, ou que, de outra forma,
reduzam a demanda por batatas, terão um efeito adverso relevante sobre os
resultados operacionais da Devedora e dos Fiadores e, consequentemente, poderão
afetar negativamente o pagamento dos Créditos do Agronegócio pela Devedora e/ou
pelos Fiadores.
COVID-19
O avanço da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) pode impactar,
significativa e adversamente, a atividade econômica
A Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19),
em 11 de março de 2020. Para conter seu avanço, governos ao redor do mundo,
inclusive no Brasil, têm adotado, em níveis diferentes, medidas que incluem restrição,
total ou parcialmente, à circulação de pessoas, bens e serviços (públicos e privados,
inclusive jurisdicionais), bem como ao desenvolvimento de determinadas atividades
econômicas, inclusive fechamento de determinados estabelecimentos privados e
120

repartições públicas. Adicionalmente, os governos têm atuado, mais fortemente, em
suas economias, inclusive por meio de regulações e disponibilidade de liquidez, em
resposta aos impactos econômicos derivados do avanço da pandemia.
Esses eventos têm efeito negativo e significativo sobre a economia mundial e, especial,
o Brasil, e incluem ou podem incluir:


Redução no nível de atividade econômica



Desvalorização cambial



Aumento do déficit fiscal e redução da capacidade da Administração Pública de
realizar investimentos, realizar pagamentos e contratar serviços ou adquirir bens



Diminuição da liquidez disponível no mercado internacional e/ou brasileiro



Atrasos em processos judiciais, arbitrais e/ou administrativos, sobretudo aqueles
que não são eletrônicos

Estes eventos, se ocorrerem, e o prazo por que perdurarem, podem impor dificuldades
no recebimento da remuneração dos CRA, o que poderia prejudicar seu preço de
mercado dos certificados de recebíveis do agronegócio e afetar, direta ou indiretamente
a Securitizadora e os Titulares de CRA.
Redução de liquidez dos CRA
A pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto significativo e adverso
nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no nível de atividade
econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e diminuição da liquidez
disponível no mercado. Nesse cenário, é possível haver redução ou inexistência de
demanda pelos CRA nos respectivos mercados, devido à iliquidez que lhes é
característica, da ausência de mercados organizados para sua negociação ou
precificação e/ou de outras condições específicas. Em virtude de tais riscos, os Titulares
de CRA poderão encontrar dificuldades para vender os CRA, em prazo, preço e condições
desejados ou contratados. Até que a venda ocorra, os Titulares de CRA permanecerão
expostos aos riscos associados aos CRA.
Redução da capacidade de pagamento da Devedora e dos Fiadores
A pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto significativo e adverso
nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no nível de atividade
econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e diminuição da liquidez
disponível no mercado. Nesse contexto, a Devedora e/ou os Fiadores sofrerão maior
pressão sobre sua liquidez e, para preservar seu caixa e suas atividades, podem não
pagar os valores devidos no âmbito das Debêntures, lastro dos CRA, impactando
negativamente a remuneração devida aos Titulares de CRA.
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Incerteza quanto à extensão da interpretação sobre os conceitos de caso fortuito,
força maior e teoria da imprevisão
Os institutos de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, se adotados pelos
agentes econômicos e reconhecidos por decisões judiciais, arbitrais e/ou
administrativas, têm o objetivo de eliminar ou modificar os efeitos de determinados
negócios jurídicos, com frustação da expectativa das contrapartes em receber os
valores, bens ou serviços a que fizerem jus, em prazo, preço e condições originalmente
contratados.
Considerando que a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) tem e terá impacto
significativo e adverso nos mercados globais, em particular no Brasil, com redução no
nível de atividade econômica, desvalorização cambial, aumento do déficit fiscal e
diminuição da liquidez disponível no mercado, é possível que a Devedora e/ou os
Fiadores venham alegar a ocorrência de caso fortuito, força maior e teoria da
imprevisão, ou eventos com efeito similar, com o objetivo de eliminar ou modificar suas
prestações devidas no âmbito das Debêntures, lastro dos CRA. Se esta alegação for
aceita, total ou parcialmente, por decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas, os
Titulares de CRA terãoalteração das prestações a que fizer jus no âmbito dos CRA, em
comparação com o prazo, o preço e as condições originalmente contratados, ou mesmo
a extinção destas prestações, com impacto significativo e adverso em seu investimento.
Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos
Interferência do Governo Brasileiro na economia
O governo federal poderá intervir na economia brasileira e realizar modificações
significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias, tarifárias, fiscais e
outras de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo governo
federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, implicaram, no
passado, em controles de preços e salários, desvalorização do Real, bloqueio ao acesso
a contas bancárias, controles sobre remessas de fundos para o exterior, intervenção do
Banco Central para afetar as taxas básicas de juros, entre outras. A Devedora poderá vir
a ser negativamente afetada por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou
afetem certos fatores, tais como:


variação cambial;



expansão ou contratação da economia brasileira e/ou internacional, conforme
medida pelas taxas de crescimento do PIB;



inflação;



taxas de juros;



flutuações nas taxas de câmbio;



reduções salariais e dos níveis econômicos;
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aumento do desemprego;



políticas cambiais, monetária e fiscal;



mudanças nas leis fiscais e tributárias;



racionamento de água e energia;



liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos; e



outros fatores políticos, sociais, diplomáticos e econômicos que venham a
ocorrer no Brasil ou que o afetem.

Acontecimentos e percepção de riscos nos mercados internacionais
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é
influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros
países, inclusive economias desenvolvidas e emergentes. Embora a conjuntura
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do
Brasil, a reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar
um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários das companhias
brasileiras. Crises em outros países de economia emergente ou políticas econômicas
diferenciadas podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das
companhias brasileiras, incluindo os CRA, o que poderia prejudicar seu preço de
mercado dos certificados de recebíveis do agronegócio e afetar, direta ou indiretamente
a Securitizadora e da Devedora.
A inflação e os esforços do governo brasileiro de combate à inflação podem contribuir
significativamente para a incerteza econômica no Brasil
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e
algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro no intuito de controlá-las, combinada
com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem adotadas, tiveram
efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza
econômica existente no Brasil. As medidas do governo brasileiro para controle da
inflação frequentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva
com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o
crescimento econômico.
Futuras medidas do governo brasileiro, inclusive redução das taxas de juros, intervenção
no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do Real poderão
desencadear aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação elevada no futuro,
a Devedora poderá não ser capaz de reajustar os preços que cobra de seus clientes e
pagadores para compensar os efeitos da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que
poderá afetar sua condição financeira.
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A instabilidade cambial
Em decorrência de diversas pressões, a moeda brasileira tem sofrido forte oscilação com
relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas quatro décadas. Durante
todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e
utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas,
minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variou de
diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles cambiais e
mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da
taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas. Não se pode assegurar que a
desvalorização ou a valorização do Real frente ao Dólar e outras moedas não terá um
efeito adverso nas atividades da Securitizadora e da Devedora.
As desvalorizações do Real podem afetar de modo negativo a economia brasileira como
um todo, bem como os resultados da Securitizadora e da Devedora, podendo impactar
o desempenho financeiro, o preço de mercado dos CRA de forma negativa, além de
restringir o acesso aos mercados financeiros internacionais e determinar intervenções
governamentais, inclusive por meio de políticas recessivas. Por outro lado, a valorização
do Real frente ao Dólar pode levar à deterioração das contas correntes do país e da
balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto
interno bruto gerado pela exportação.
Alterações na política monetária e nas taxas de juros
O Governo Federal, por meio do COPOM, estabelece as diretrizes da política monetária
e define a taxa de juros brasileira. A política monetária brasileira possui como função
controlar a oferta de moeda no país e as taxas de juros de curto prazo, sendo, muitas
vezes, influenciada por fatores externos ao controle do Governo Federal, tais como os
movimentos dos mercados de capitais internacionais e as políticas monetárias dos
países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. Historicamente, a política
monetária brasileira tem sido instável, havendo grande variação nas taxas definidas.
Em caso de elevação acentuada das taxas de juros, a economia poderá entrar em
recessão, já que, com a alta das taxas de juros básicas, o custo do capital se eleva e os
investimentos se retraem, o que pode causar a redução da taxa de crescimento da
economia, afetando adversamente a produção de bens no Brasil, o consumo, a
quantidade de empregos, a renda dos trabalhadores e, consequentemente, os negócios
da Securitizadora e da Devedora.
Em caso de redução acentuada das taxas de juros, poderá ocorrer elevação da inflação,
reduzindo os investimentos em estoque de capital e a taxa de crescimento da economia,
bem como trazendo efeitos adversos ao país, podendo, inclusive, afetar as atividades da
Securitizadora e da Devedora.
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Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a
Securitizadora e a Devedora
Uma redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no
balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade
de captações de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado
internacional, praticando uma taxa de juros mais elevada. Uma elevação significativa
nos índices de inflação brasileiros e as atuais desacelerações das economias europeias
e americana podem trazer impacto negativo para a economia brasileira e vir a afetar os
patamares de taxas de juros, elevando despesas com empréstimos já obtidos e custos
de novas captações de recursos por empresas brasileiras, incluindo a Securitizadora, e a
Devedora.
Acontecimentos no Brasil
A economia brasileira enfrentou algumas dificuldades e revezes e poderá continuar a
declinar, ou deixar de melhorar, o que pode afetar negativamente a Devedora. O Brasil
enquanto nação atualmente é classificado (sovereign credit rating) como BB- pelas
agências Standard & Poor’s Rating Services e Fitch Ratings Brasil Ltda e como Ba2 pela
Moody’s, o que representa um grau especulativo de investimento. Qualquer
deterioração nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da
Devedora e consequentemente suas capacidades de pagamento. Qualquer deterioração
nessas condições pode afetar adversamente a capacidade produtiva da Devedora e
consequentemente sua capacidade de pagamento das Debêntures.
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus
resultados e operações
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios da Devedora, seus
resultados e operações. O ambiente político brasileiro tem influenciado historicamente,
e continua influenciando o desempenho da economia do país. A crise política afetou e
continuará afetando a confiança dos investidores e a população em geral, o que resultou
na desaceleração da economia e aumento da volatilidade dos títulos emitidos por
empresas brasileiras.
Além disso, algumas investigações atualmente em curso, conduzidas pela Polícia
Federal, pela Procuradoria Geral da República e outras autoridades, tais como a
“Operação Lava Jato” e da “Operação Zelotes”, podem ter um efeito negativo nos
negócios da Devedora. Os mercados brasileiros vêm registando uma maior volatilidade
devido às incertezas decorrentes de tais investigações. A “Operação Lava Jato”, por
exemplo, investiga o pagamento de propinas a altos funcionários de grandes empresas
estatais em troca de contratos concedidos pelo governo e por empresas estatais nos
setores de infraestrutura, petróleo, gás e energia, dentre outros. Como resultado da
“Operação Lava Jato” em curso, uma série de políticos e executivos de diferentes
companhias privadas e estatais no Brasil estão sendo investigados e, em determinados
casos, foram desligados de suas funções ou foram presos. Por sua vez, a “Operação
Zelotes” investigou alegações referentes a pagamentos indevidos, que teriam sido
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realizados por companhias brasileiras a membros do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Alegou-se que tais pagamentos tinham como objetivo induzir os oficiais
a reduzirem ou eximirem multas relativas ao descumprimento de legislação tributária
aplicadas pela secretaria da receita federal, que estariam sob análise do referido
conselho.
Essas investigações já tiveram um impacto negativo sobre a percepção geral de mercado
da economia brasileira. Não se pode assegurar que as investigações não resultarão em
uma maior instabilidade política e econômica ou que novas acusações contra
funcionários do governo e de empresas estatais ou privadas não surgirão no futuro no
âmbito destas investigações ou de outras. Além disso, não se pode prever o resultado
de tais alegações, nem o seu efeito sobre a economia brasileira. O desenvolvimento
desses casos pode afetar adversamente os negócios, condição financeira e resultados
operacionais da Devedora e, portanto, sua capacidade de pagar os Créditos do
Agronegócio.
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A SECURITIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
A securitização no agronegócio consiste basicamente na antecipação de recursos
provenientes da comercialização de determinado direito creditório do agronegócio.
Dada a intensa necessidade de recursos financeiros para viabilizar a produção e/ou a
industrialização de determinado produto agrícola, o agronegócio é um setor
demandante de crédito.
Em razão da importância para a economia brasileira, comprovada pela sua ampla
participação no nosso PIB, o agronegócio historicamente esteve sempre associado a
instrumentos públicos de financiamento. Esse financiamento se dava principalmente
por meio do SNCR, o qual representava políticas públicas que insistiam no modelo de
grande intervenção governamental, com pequena evolução e operacionalidade dos
títulos de financiamento rural instituídos pelo Decreto-Lei nº 167, de 14 de fevereiro de
1967, tais como: (i) a cédula rural pignoratícia; (ii) a cédula rural hipotecária; (iii) a cédula
rural pignoratícia e hipotecária; e (iv) a nota de crédito rural.
Porém, em virtude da pouca abrangência desse sistema de crédito rural, se fez
necessária a reformulação desta política agrícola, por meio da regulamentação do
financiamento do agronegócio pelo setor privado. Assim, em 22 de agosto de 1994,
dando início a esta reformulação da política agrícola, com a publicação da Lei 8.929, foi
criada a CPR, que pode ser considerada como o instrumento básico de toda a cadeia
produtiva e estrutural do financiamento privado agropecuário. A CPR é um título
representativo de promessa de entrega de produtos rurais, emitido por produtores
rurais, incluindo suas associações e cooperativas. Em 2001, com as alterações trazidas
pela Lei Federal nº 10.200, foi permitida a liquidação financeira desse ativo, por meio da
denominada CPR-F.
A criação da CPR e da CPR-F possibilitou a construção e concessão do crédito via
mercado financeiro e de capitais, voltado para o desenvolvimento de uma agricultura
moderna e competitiva, que estimula investimentos privados no setor, especialmente
de investidores estrangeiros, trading companies e bancos privados.
Ainda neste contexto, e em cumprimento às diretrizes expostas no Plano Agrícola e
Pecuário 2004/2005, que anunciava a intenção de criar títulos específicos para
incentivos e apoio ao agronegócio, foi publicada a Lei 11.076, pela qual foram criados
novos títulos para financiamento privado do agronegócio brasileiro, tais como: o CDA
(Certificado de Depósito Agropecuário), o WA (Warrant Agropecuário), o Certificado de
Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) e
o Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA.
Com a criação desses novos títulos do agronegócio, agregados com a CPR e a CPR-F, o
agronegócio tornou-se um dos setores com maior e melhor regulamentação no que se
referem aos seus instrumentos de crédito.
O CDA é um título de crédito representativo da promessa de entrega de um produto
agropecuário depositado em armazéns certificados pelo Governo Federal ou que
atendam a requisitos mínimos definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e o WA é um título de crédito representativo de promessa de
pagamento em dinheiro que confere direito de penhor sobre o CDA correspondente,
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assim como sobre o produto nele descrito. Tais títulos são emitidos mediante solicitação
do depositante, sempre em conjunto, ganhando circularidade e autonomia, sendo que
ambos podem ser comercializados e utilizados como garantias em operações de
financiamento pelos produtores, e constituem títulos executivos extrajudiciais.
O Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA, por sua vez, é um título de
crédito nominativo de livre negociação representativo de promessa de pagamento em
dinheiro e constitui título executivo extrajudicial. Sua emissão é exclusiva das
cooperativas e de produtores rurais e outras pessoas jurídicas que exerçam a atividade
de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos
agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária.
O Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA é o título de crédito nominativo, de
livre negociação, de emissão exclusiva das companhias securitizadoras de direitos
creditórios do agronegócio, representativo de promessa de pagamento em dinheiro e
constitui título executivo extrajudicial.
Regime Fiduciário
Com a finalidade de lastrear a emissão de CRA, as companhias securitizadoras podem
instituir o regime fiduciário sobre créditos do agronegócio.
O regime fiduciário é instituído mediante declaração unilateral da companhia
securitizadora no contexto do termo de securitização de créditos do agronegócio e
submeter-se-á, entre outras, às seguintes condições: (i) a constituição do regime
fiduciário sobre os créditos que lastreiem a emissão; (ii) a constituição de patrimônio
separado, integrado pela totalidade dos créditos submetidos ao regime fiduciário que
lastreiem a emissão; (iii) a afetação dos créditos como lastro da emissão da respectiva
série de títulos; (iv) a nomeação do agente fiduciário, com a definição de seus deveres,
responsabilidades e remuneração, bem como as hipóteses, condições e forma de sua
destituição ou substituição e as demais condições de sua atuação.
O principal objetivo do regime fiduciário é determinar que os créditos que sejam alvo
desse regime não se confundam com o da companhia securitizadora de modo que só
respondam pelas obrigações inerentes aos títulos a ele afetados e de modo que a
insolvência da companhia securitizadora não afete os patrimônios separados que
tenham sido constituídos.

128

TRIBUTAÇÃO DOS CRA
Os Titulares de CRA não devem considerar unicamente as informações contidas no
Termo de Securitização e neste Prospecto Preliminar para fins de avaliar o tratamento
tributário de seu investimento em CRA, devendo consultar seus próprios assessores
quanto à tributação específica à qual estarão sujeitos, especialmente quanto a outros
tributos eventualmente aplicáveis a esse investimento, ou a ganhos porventura
auferidos em transações com CRA. As informações aqui contidas levam em consideração
as previsões de legislação e regulamentação aplicáveis às hipóteses vigentes nesta data,
bem como a melhor interpretação ao seu respeito neste mesmo momento, ressalvados
entendimentos diversos.
Pessoas Físicas e Jurídicas Residentes no Brasil
Como regra geral, os ganhos e rendimentos em CRA auferidos por pessoas jurídicas nãofinanceiras, que negociam títulos ou valores mobiliários de renda fixa em bolsa de valores,
de mercadorias, de futuros e assemelhadas, estão, nos termos do artigo 46 da Instrução
Normativa RFB nº 1585/2015, sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte,
a ser calculado com base na aplicação de alíquotas regressivas, calculadas em função do
prazo do investimento gerador dos rendimentos tributáveis: (i) até 180 (cento e oitenta)
dias: alíquota de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento); (ii) de 181 (cento
e oitenta e um) a 360 (trezentos e sessenta) dias: alíquota de 20% (vinte por cento); (iii)
de 361 (trezentos e sessenta e um) a 720 (setecentos e vinte) dias: alíquota de 17,5%
(dezessete inteiros e cinco décimos por cento) e (iv) acima de 720 (setecentos e vinte)
dias: alíquota de 15% (quinze por cento). Este prazo de aplicação é contado da data em
que o Investidor efetuou o investimento, até a data de resgate ou cessão.
Não obstante, há regras específicas aplicáveis a cada tipo de investidor, conforme sua
qualificação como pessoa física, pessoa jurídica, inclusive isenta, instituições financeiras,
fundos de investimento, seguradoras, entidades de previdência privada, sociedades de
capitalização, corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de
arrendamento mercantil ou investidor estrangeiro.
O IRRF retido, na forma descrita acima, das pessoas jurídicas não financeiras tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, é considerado antecipação do imposto
de renda devido, gerando o direito à restituição ou compensação com o IRPJ apurado
em cada período de apuração, uma vez que o resultado positivo decorrente do
rendimento ou ganho deverá ser computado na base de cálculo no IRPJ e da CSLL.
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Regra geral, as alíquotas do IRPJ correspondem a 15% (quinze por cento) e adicional de
10% (dez por cento), sendo o adicional calculado sobre a parcela do lucro tributável que
exceder o equivalente a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) por ano. Já a
alíquota da CSLL, para pessoas jurídicas não financeiras, corresponde a 9% (nove por
cento).
Os rendimentos e ganhos em CRA auferidos por pessoas jurídicas tributadas de acordo
com a sistemática não-cumulativa do PIS e do COFINS estão sujeitos à incidência dessas
contribuições às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4%
(quatro por cento), respectivamente (Decreto nº 8.426/2015). As pessoas jurídicas
tributadas de acordo com a sistemática cumulativa não estão sujeitas ao PIS e à COFINS
sobre as receitas financeiras auferidas e derivadas dos CRA, a depender do objeto social
e da atividade principal da entidade.
Com relação aos investimentos em CRA realizados por instituições financeiras, agências
de fomento, seguradoras, entidades de previdência e capitalização, corretoras e
distribuidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades de arrendamento mercantil,
há dispensa de retenção do IRRF, nos termos do artigo 71 da Instrução Normativa RFB
nº 1585/2015. Apesar disso, as referidas instituições devem oferecer os ganhos e os
rendimentos decorrentes dos CRA à tributação do IRPJ.
Com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, as alíquotas da CSLL aplicáveis são
as seguintes: (i) 20% (vinte por cento), no caso de bancos de qualquer espécie e (ii) 15%
(quinze por cento) no caso de pessoas jurídicas de seguros privados, das de capitalização
e das referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do artigo 1º da Lei Complementar no
105/2001 . Como resultado, os rendimentos e ganhos decorrentes de investimento em
CRA por essas entidades, via de regra, serão tributados pelo IRPJ, à alíquota de 15%
(quinze por cento) e adicional de 10% (dez por cento); e pela CSLL, à alíquota de 20%
(vinte por cento) ou 15% (quinze por cento), conforme o caso.
Ademais, no caso das instituições financeiras e determinadas entidades equiparadas, os
rendimentos decorrentes de investimento em CRA estão potencialmente sujeitos à
contribuição ao PIS e à COFINS às alíquotas de 0,65% (sessenta e cinco centésimos por
cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, podendo haver exceções.
Os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital auferidos pelas carteiras dos fundos de
investimentos (exceto os fundos imobiliários), inclusive aqueles decorrentes de
investimentos realizados em CRA, são, via de regra, isentos do recolhimento do imposto
de renda, conforme disposto pelo artigo 14 da Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015
(isentos de imposto de renda e não incidência de CSLL, PIS e COFINS).
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Por fim, pessoas jurídicas isentas e optantes pelo Simples Nacional terão, nos termos do
artigo 65, §12º, inciso II, da Instrução Normativa RFB nº 1.585/15, seus ganhos e
rendimentos tributados exclusivamente na fonte (de forma definitiva). No que diz respeito
às entidades imunes, estão as mesmas dispensadas da retenção do imposto na fonte, desde
que declarem sua condição à fonte pagadora, nos termos do artigo 71, da Lei 8.981, com
redação dada pela Lei nº 9.065, e do artigo 72 da Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015.
Pessoas Físicas
Para as pessoas físicas, os rendimentos gerados por aplicação em CRA estão atualmente
isentos de imposto de renda (na fonte e na declaração de ajuste anual), por força do artigo
3°, inciso IV, da Lei 11.033. De acordo com a posição da Receita Federal do Brasil, expressa
no artigo 55, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB nº 1.585/201515, tal isenção
se aplica, inclusive, ao ganho de capital auferido na alienação ou cessão dos CRA.
Investidores Residentes ou Domiciliados no Exterior
Como regra geral, os investimentos realizados por residentes ou domiciliados no
exterior se sujeitam às mesmas normas de tributação pelo imposto sobre a renda
previstas para os residentes ou domiciliados no país (artigo 85 da Instrução Normativa
RFB nº 1.585/2015).
Os investidores, pessoas jurídicas residentes ou domiciliados em país sem tributação
favorecida, que atuam no país de acordo com as normas previstas na Resolução CMN
4.373 e que investem em CRA (artigo 88 da Instrução Normativa RFB nº 1585/2015)
estão sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre os
rendimentos ou ganhos auferidos, inclusive na alienação de CRA em ambiente de bolsa
de valores ou assemelhados, nos termos dos artigos 46, §12 e 89, inciso II da Instrução
Normativa RFB nº 1585/2015. e
Os rendimentos auferidos pelos investidores pessoas jurídicas residentes ou
domiciliados em país com tributação favorecida1, se sujeitam às alíquotas regressivas de
22,5% (vinte e dois e meio por cento) a 15% (quinze por cento) de IRRF, de acordo com
os artigos 46 e 99 da Instrução Normativa RFB nº 1585/2015. Os ganhos auferidos na
cessão de CRA pelos investidores pessoas jurídicas residentes ou domiciliados em país
com tributação favorecida está sujeito ao imposto de renda à alíquota de 25% (vinte e
cinco por cento), a não ser que a operação ocorra em ambiente de bolsa de valores ou
assemelhados, pois, neste caso o imposto de renda incidiria às alíquotas regressivas
citadas acima (22,5% a 15%).

1

Nos termos do artigo 24 da Lei nº 9.430/1996, consideram-se jurisdições de tributação favorecida os
países ou dependências que que não tributam a renda ou que a tributam à alíquota inferior a 20% (vinte
por cento) ou, ainda, cuja legislação interna não permita acesso a informações relativas à composição
societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade. Para os países que atendem os padrões internacionais
de transparência fiscal previstos pela Instrução Normativa RFB nº 1.530/2014, o percentual indicado
acima fica reduzido para 17% (dezessete por cento), conforme disposto pela Portaria ME nº 488/2014.
Atualmente, os países e/ou dependências considerados como sendo de tributação favorecida encontramse listados no artigo 1º da Instrução Normativa RFB nº 1.037/2010.
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Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos investidores pessoas físicas
residentes ou domiciliados no exterior em decorrência da realização de investimentos
no Brasil são isentos do IRRF, inclusive no caso de residirem em jurisdição de tributação
favorecida, de acordo com o artigo 85, §4º da Instrução Normativa RFB nº 1.585/2015.
Imposto sobre Operações Financeiras de Câmbio
As operações de câmbio relacionadas aos investimentos estrangeiros realizados nos
mercados financeiros e de capitais do Brasil, incluindo as operações de câmbio
relacionadas com CRA, estão sujeitas à incidência do IOF/Câmbio à alíquota zero no
ingresso, inclusive por meio de operações simultâneas, e no retorno dos recursos para
o exterior, conforme disposto no artigo 15-B, incisos XVI e XVII do Decreto nº
6.306/2007. Registre-se que a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer
tempo por ato do Poder Executivo Federal, até o percentual de 25% (vinte e cinco por
cento), relativamente às transações ocorridas após este eventual aumento.
Imposto sobre Operações com Títulos e Valores Mobiliários
As operações com CRA estão sujeitas à alíquota zero do IOF/Títulos, conforme disposto
no artigo 32, parágrafo 2º, do referido Decreto nº 6.306/2007. Em qualquer caso, a
alíquota do IOF/Títulos pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo
Federal, até o percentual de 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao dia,
relativamente às transações ocorridas após este eventual aumento.
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INFORMAÇÕES DA EMISSORA
Este sumário é apenas um resumo das informações da Emissora e não contém todas as
informações que o investidor deve considerar antes de investir nos CRA. As informações
completas sobre a Emissora estão no seu Formulário de Referência e em suas
Demonstrações Financeiras, que integram o presente Prospecto Preliminar, por
referência, podendo ser acessados na forma descrita na seção "Documentos
Incorporados a este Prospecto por Referência". As informações sobre eventuais
pendências judiciais da Emissora estão no Formulário de Referência da Emissora. O
Investidor deverá ler referidos documentos antes de aceitar ou participar da oferta.
Histórico do Grupo Ecoagro e da Emissora
A Emissora, empresa de Securitização Agrícola do Grupo Ecoagro, foi constituída em
2009, nos termos da Lei 11.076/04, com o objetivo principal de adquirir direitos
creditórios do agronegócio com a consequente emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio no mercado financeiro e de capitais, buscando fomentar toda a produção
agrícola brasileira, e disponibilizar aos investidores deste mercado um novo título
financeiro capaz de aliar rentabilidade e segurança no investimento.
O Grupo Ecoagro é controlado pela Ecoagro Participações S.A., constituída em 2013,
empresa constituída com propósito único de deter participações em outras empresas, e
ser a controladora do Grupo Ecoagro, sendo o Grupo Ecoagro formado por profissionais
com experiência no mercado financeiro e de capitais que se especializaram na
estruturação de operações de financiamento, principalmente do setor agropecuário.
Assim, pioneira na securitização agrícola brasileira, a Emissora desenvolve e estrutura
operações financeiras adequadas tanto às necessidades de rentabilidade e segurança
de investidores, quanto à demanda de recursos para produtores e empresas rurais, no
custeio e comercialização das safras agrícolas, utilizando os instrumentos financeiros
disponíveis e respeitando o ciclo operacional da cadeia produtiva.
O patrimônio da Emissora e o patrimônio representado pelos créditos que lastreiam os
certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão são administrados
separadamente, de sorte que o patrimônio separado das suas emissões tem como única
fonte de recursos os direitos creditórios do agronegócio, as garantias a ele atreladas, e
os recursos cedidos fiduciariamente nele representados. Desta forma, qualquer atraso
ou falta de recebimento dos fluxos devidos nos termos dos direitos creditórios do
agronegócio que compõem o patrimônio separado de suas emissões pode afetar
negativamente a capacidade de a Emissora honrar suas obrigações perante os titulares
dos certificados de recebíveis do agronegócio de sua emissão.
Ainda, a Emissora, sendo uma companhia securitizadora, tem por prática usual a
administração separada de seu patrimônio próprio e dos patrimônios a ela afetados
para fins de constituição do regime fiduciário dos lastros em suas atividades de
securitização de direitos creditórios do agronegócio. Mesmo sendo a obrigada principal
perante os titulares dos certificados de recebíveis do agronegócio, a Emissora utiliza os
fluxos provenientes dos patrimônios a ela afetados para fazer frente aos valores devidos
nos termos das securitizações por ela empreendidas. Portanto, é possível que seu
patrimônio próprio se revele insuficiente para remediar ou ressarcir eventuais atrasos
ou faltas de pagamento dos certificados de recebíveis do agronegócio.
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Informações sobre a Emissora e suas Atividades
Os únicos serviços prestados pela Emissora são relativos à estruturação, emissão e
gestão dos certificados de recebíveis do agronegócio, cujas receitas e respectivos custos
são reconhecidos na Emissora ou em sua controladora. Assim sendo, a participação
desses serviços na receita líquida da Emissora representa 100% (cem por cento) de sua
receita líquida. A Emissora atua exclusivamente no mercado nacional e não possui
funcionários tampouco política de recursos humanos. Não há produtos e/ou serviços
em desenvolvimento.
Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de março de 2017, com sua
ata devidamente registrada na JUCESP sob o nº 146.420/17-2, em sessão de 29 de março
de 2017, publicada no Jornal “O Estado de São Paulo” e no DOESP, em 31 de março de
2017.
O patrimônio líquido da Emissora em 30 de dezembro de 2019 era de R$ 1.833.000,00
(um milhão oitocentos e trinta e três mil reais).
PORCENTAGEM DE OFERTAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA EMISSORA
Porcentagem de Ofertas Públicas
realizadas com patrimônio separado

100% (cem por cento)

Porcentagem de Ofertas Públicas
realizadas com coobrigação da Emissora
(*)

0% (zero por cento)

(*) O Patrimônio Separado constituído em favor dos Titulares de CRA da presente
Emissão não conta com qualquer garantia adicional ou coobrigação da Emissora.
Eventuais comentários da administração sobre as demonstrações financeiras da
Emissora, explicitando: (i) razões que fundamentam as variações das contas do balanço
patrimonial e das demonstrações de resultados da Emissora, tomando por referência,
pelo menos, os últimos três exercícios sociais; e (ii) razões que fundamentam as
variações das contas do balanço patrimonial e das demonstrações de resultados da
Emissora, tomando por referência as últimas Informações Trimestrais (ITR) acumuladas,
comparadas com igual período do exercício social anterior, se for o caso, estão dispostos
no Formulário de Referência da Emissora, conforme exigido também pela CVM no Ofício
Circular 002/2014.
A Emissora adota procedimentos que mitigam os riscos envolvidos em sua atividade,
porém, formalmente, não possui políticas de gerenciamento de risco. De acordo com a
Instrução CVM 480, na condição de companhia aberta registrada na Categoria "B", a
Emissora está dispensada de incluir políticas de gerenciamento de risco no Formulário
de Referência.
Não há contratos relevantes celebrados pela Emissora. A Emissora contrata prestadores
de serviço no âmbito da emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. Além
disso, entendemos por clientes os investidores que adquirem os certificados de
recebíveis do agronegócio emitidos pela Emissora. O relacionamento da Emissora com
os fornecedores e com os clientes é regido pelos documentos das respectivas emissões
de certificados de recebíveis do agronegócio.
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A Emissora não possui patentes, marcas nem tampouco licenças.
Possui como principais concorrentes no mercado de créditos do agronegócio outras
companhias securitizadoras, dentre as principais: Gaia Agro Securitizadora S.A. e
Octante Securitizadora S.A.
Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos à Emissora e suas atividades estão
descritos na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados à Securitizadora”,
sendo eles: “O objeto da companhia securitizadora e o patrimônios separados”, “A
Emissora poderá estar sujeita à insolvência, falência, recuperação judicial ou
extrajudicial”, “Administração e desempenho da Securitizadora e a existência de uma
equipe qualificada”, “Insuficiência do patrimônio líquido da Emissora frente ao valor
total da oferta” e “A Securitizadora depende do registro de companhia aberta” nas
páginas 97 e seguintes deste Prospecto.
Ofertas Públicas Realizadas
Atualmente a Emissora possui 119 (cento e dezenove) ofertas públicas emitidas de
valores mobiliários ainda em circulação, totalizando um montante de R$
14.909.944.244,54 (quatorze bilhões, novecentos e nove milhões, novecentos e
quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais, e cinquenta e quatro
centavos) .
Pendências Judiciais e Trabalhistas
Para maiores informações acerca das pendências judiciais e trabalhistas da Emissora,
vide seção 4 do seu Formulário de Referência.
Administração
A administração da Emissora compete a seus órgãos internos, Conselho de Administração
e Diretoria, estando às competências entre eles divididas da seguinte forma:
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5
(cinco) membros, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
A Assembleia Geral nomeará dentre os conselheiros o Presidente do Conselho de
Administração. Ocorrendo impedimento ou ausência temporária do Presidente, a
presidência será assumida pelo membro designado previamente pelo Presidente ou, na
falta de designação prévia, por quem os demais membros vierem a designar.
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Compete ao Conselho de Administração, além das outras atribuições fixadas no Estatuto
Social:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios da Emissora;

(ii)

eleger e destituir os Diretores da Emissora e fixar-lhes as atribuições,
observado o que a respeito dispuser o Estatuto Social;

(iii)

fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e
documentos da Emissora, bem como solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração ou sobre quaisquer outros atos;

(iv)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente e, no caso de
Assembleia Geral Ordinária, no prazo determinado por lei;

(v)

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(vi)

aprovar a alienação ou aquisição de quotas ou ações de emissão de outras
sociedades e de propriedade da Emissora;

(vii)

aprovar a aquisição, a venda, a promessa de compra ou de venda dos bens
imóveis ou quaisquer outros que constituam parte do ativo imobilizado da
Emissora, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a
obrigações de terceiros;

(viii)

aprovar a contratação de auditores externos independentes;

(ix)

aprovar e autorizar previamente a Diretoria celebrar contratos de
empréstimos;

(x)

aprovar e autorizar a contratação de empregados ou prestadores de
serviços cuja remuneração anual seja superior a R$120.000,00 (cento e
vinte mil reais);

(xi)

aprovar e autorizar previamente a Diretoria na assunção de quaisquer
obrigações contratuais cujo valor seja superior a R$100.000,00 (cem mil
reais) por transação;

(xii)

deliberar e aprovar sobre a emissão de ações, debêntures, bônus de
subscrição, Certificados de Recebíveis de Agronegócio - CRA e quaisquer
outros títulos de créditos ou valores mobiliários, independentemente do
valor, fixando o preço de emissão, forma de subscrição e integralização e
outras condições da emissão; e

(xiii)

exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela
Assembleia Geral.
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O Conselho de Administração da Emissora é composto pelos seguintes membros:
Nome

Cargo

Início do Mandato

Termino do
Mandato

Moacir Ferreira
Teixeira

Presidente

30.03.2019

30.03.2021

Joaquim Douglas
de Albuquerque

Conselheiro

30.03.2019

30.03.2021

Milton Scatolini
Menten

Conselheiro

30.03.2019

30.03.2021

Diretoria
A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos
os atos de gestão dos negócios sociais. A Diretoria é composta por 2 (dois) diretores,
eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos,
sendo permitida a recondução. Dentre os diretores um será designado Diretor
Presidente e o outro será designado Diretor de Relações com os Investidores.
Compete ao Diretor Presidente:
(i)

dirigir, coordenar e supervisionar as atividades dos demais Diretores;

(ii)

coordenar os trabalhos de preparação das demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração da Emissora, bem como a sua apresentação
ao Conselho de Administração e aos Acionistas;

(iii)

supervisionar os trabalhos de auditoria interna e assessoria legal; e

(iv)

presidir e convocar as reuniões de Diretoria.

Compete ao Diretor de Relações com os Investidores, além das atribuições definidas
pelo Conselho de Administração:
(i)

representar a Emissora perante a Comissão de Valores Mobiliários, o BACEN
e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de
capitais;

(ii)

representar a Emissora junto a seus investidores e acionistas;

(iii)

prestar informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado
de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Emissora; e

(iv)

manter atualizado o registro da Emissora em conformidade com a
regulamentação aplicável da CVM.
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Nome

Cargo

Início do Mandato

Termino do
Mandato

Milton Scatolini
Menten

Diretor Presidente

30.04.2019

30.04.2021

Cristian de
Almeida Fumagalli

Diretor de Relação
com Investidores

30.04.2019

30.04.2021

Capital Social e Principais Acionistas
O capital social da Emissora é de R$299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais),
dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias e sem valor nominal unitário e está
dividido entre os acionistas da seguinte forma:
ACIONISTA

AÇÕES
ORDINÁRIAS (%)

AÇÕES
PREFERENCIAIS (%)

PARTICIPAÇÃO (%)

Ecoagro
Participações S.A.

99,99999

N/A

99,99999

Moacir Ferreira
Teixeira

0,00001

N/A

0,00001

Total

100,0

N/A

100,0

Auditores Independentes da Emissora
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a Emissora
contratou a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ nº
61.562.112/0001-20, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco
Matarazzo, 1.400, Torre Torino, Água Branca, CEP 05001-100, para realizar a auditoria
independente de suas demonstrações financeiras, sob a responsabilidade do Sr. Tadeu
Cendon Ferreira (telefone: (11) 3674-2398 | e-mail: tadeu.cendon@pwc.com).
Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018, a Emissora
contratou a KPMG Auditores Independentes, inscrita no CNPJ nº 57.755.217/0022-53,
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos,
105 - 6º andar - Torre A - 04707-970, para realizar a auditoria independente de suas
demonstrações financeiras, sob a responsabilidade do Sr. Zenko Nakassato (telefone:
(11) 3940-1500| e-mail: ZNakassato@kpmg.com.br).
Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a Emissora contratou a KPMG
AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ nº 57.755.217/0001-29, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, Torre A6º, 7º, 8º (Partes), 11º e 12º (Partes) andares, Vila São Francisco, CEP 04711-904, para
realizar a auditoria independente de suas demonstrações financeiras, sob a
responsabilidade do Sr. Eduardo Tomazelli Remedi (telefone: +55 (11) 3940-3184 | email: eremedi@kpmg.com.br ).
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Política de Investimento
A política de investimentos da Emissora compreende a aquisição de créditos
decorrentes de operações do agronegócio que envolvam cédulas de produto rural,
cédulas de produto rural financeiras, certificados de direitos creditórios do agronegócio,
letras de crédito do agronegócio, certificados de depósito do agronegócio e warrant
agropecuário, e/ou outros instrumentos similares, incluindo, sem limitação, notas de
crédito à exportação e cédulas de crédito à exportação, visando a securitização de tais
créditos por meio de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, com a
constituição de patrimônio segregado em regime fiduciário.
A seleção dos créditos a serem adquiridos baseia-se em análise de crédito específica, de
acordo com a operação envolvida, bem como, em relatórios de avaliação de rating
emitidos por agências especializadas, conforme aplicável.
A Emissora adquire, essencialmente, ativos em regime fiduciário. Esta política permite
que a Emissora exerça com plenitude o papel de securitizadora de créditos, evitando
riscos de exposição direta de seus negócios.
Até a presente data, todas as emissões de certificados de recebíveis do agronegócio
contaram com a instituição de regime fiduciário dos respectivos patrimônios separados,
sem garantia flutuante.
Relação de dependência dos mercados nacionais e/ou estrangeiros
A Emissora atualmente possui seus negócios concentrados no mercado nacional, pois
não possui títulos emitidos no exterior, tendo, neste sentido, uma relação de
dependência com o mercado nacional.
Negócios com partes relacionadas
Conforme item 16.2 do Formulário de Referência da Emissora. Acessar:
www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Informações de Regulados” ao lado esquerdo
da tela, clicar em “Companhias”, após, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de
Companhias”, e, em seguida, clicar em “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs,
Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”, buscar “Eco. Sec. Dtos.
Credit. Agronegócios S/A” no campo disponível, clicar sobre o nome da companhia, e
posteriormente selecionar “Formulário de Referência”)
Influência dos fatores macroeconômicos e efeitos da ação governamental e da
regulamentação sobre os negócios da Emissora
A atividade que a Emissora desenvolve está sujeita à regulamentação da CVM no que
tange a ofertas públicas de CRA. Ademais, o Governo Brasileiro tem poderes para
intervir na economia e, ocasionalmente, modificar sua política econômica, podendo
adotar medidas que envolvam controle de salários, preços, câmbio, remessas de capital
e limites à importação, podendo afetar as atividades da Emissora. Mais informações
acerca da influência de fatores macroeconômicos nas atividades da Emissora estão
descritas na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados a Fatores
Macroeconômicos” na página 121 deste Prospecto Preliminar.
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INFORMAÇÕES SOBRE O COORDENADOR LÍDER
A XP Investimentos iniciou suas atividades em Porto Alegre, no ano de 2001, com a
proposta de aliar a distribuição de investimentos com educação financeira do investidor.
O principal objetivo foi o de proporcionar aos seus clientes o acesso a uma ampla gama
de produtos e serviços financeiros em um único provedor, por meio das suas principais
divisões de negócio: corretora de valores, gestão de recursos, corretora de seguros,
educação financeira e mercado de capitais.
Em 2003, houve a constituição da XP Educação como uma empresa independente e
responsável por oferecer cursos de investimentos para clientes e o público em geral.
No ano de 2005, a XP Gestão de Recursos iniciou suas atividades com a criação do fundo
XP Investor FIA. Neste mesmo ano, a XP Investimentos atingiu a marca de 10.000 (dez
mil) clientes e 25 (vinte e cinco) escritórios de agentes de investimento credenciados.
Em 2007, foi realizada a aquisição da AmericaInvest, corretora situada no Rio de Janeiro
e marcou o início da atuação da XP Investimentos como corretora de valores e,
onsequentemente, o lançamento da área institucional.
No ano de 2008, foi a primeira corretora independente, não ligada a bancos, a lançar
um fundo de capital protegido. Adicionalmente, a XP Educação, por meio de seus cursos
de educação financeira, atingiu a marca de 100.000 (cem mil) alunos.
Em 2010, criou-se a área de renda fixa e a XPTV, canal de informação em tempo real
sobre o mercado financeiro para assessores. No mesmo ano, a XP Investimentos
recebeu investimento do fundo de Private Equity inglês Actis.
Em 2011, deu-se o início das atividades do Grupo XP no mercado internacional, por meio
da criação da XP Securities, sediada em Nova Iorque (EUA).
Em 2012, a XP Investimentos recebeu investimento do fundo de Private Equity norteamericano General Atlantic.
Em 2013, a XP Investimentos atingiu 75.000 (setenta e cinco mil) clientes ativos e R$
9.500.000.000,00 (nove bilhões e quinhentos mil reais) sob custódia. A expansão das
atividades do Grupo XP no mercado internacional ocorreu em 2014, através da abertura
do escritório da XP Securities, em Miami.
Em 2014, a XP Investimentos adquiriu a Clear Corretora. Em 2016, anunciou a aquisição
de 100% do capital da Rico Corretora.
Em renda fixa, a XP Investimentos possui aproximadamente R$ 35.000.000.000,00 (trinta e
cinco bilhões de reais) sob custódia, e disponibiliza em sua Plataforma Bancária cerca de 60
(sessenta) emissores. A XP Investimentos, através da área de mercado de capitais, coordenou
diversas ofertas públicas de Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios (FIDC), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA),
Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI) e Fundo de Investimento Imobiliário (FII).
Em 2014, a XP Investimentos fechou o 1º contrato de formador de mercado de CRA.
Atualmente, a XP Investimentos possui presença no atendimento do investidor pessoa
física e institucional, com mais de 1,2 milhões de clientes ativos, resultando em um
volume próximo a R$350 bilhões de ativos sob custódia.
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SETOR – O MERCADO DE BATATA
Produção Brasileira
A produção total nacional é estimada em 3,8 milhões de toneladas por ano, sendo que
o tubérculo é cultivado em 3 safras: safra “das águas”,safra “da seca” e safra “de
inverno”. O sudeste do País concentrou 54% da produção no ano de 2019, representado
pelos estados de Minas Gerais (31,1%) e São Paulo (23,1%).
Produção Estimada de Batata no Brasil

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6588
Cronograma das Safras de batata no Brasil¹

Produção por Estado-2019²

Fonte:1) ESALQ/USP Dept . Produção Vegetal
2) Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6588

Estima-se que, da área cultivada, cerca de 23% seja destinada à indústria, sendo que
este número apresentou crescimento de 16% nos últimos dois anos, muito em função
do crescimento do consumo de batatas processadas congeladas e industrializadas.
Consumo total e per capita de batata processada congelada no Brasil

FONTE: EUROMONITOR E BANCO MUNDIAL: https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl
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Apesar do crescimento apresentado nos últimos anos, o consumo per capita de batata
congelada no Brasil ainda é baixo quando comparado a outros países
Consumo per capita de batata processada congelada por país

FONTE: EUROMONITOR E BANCO MUNDIAL: https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À DEVEDORA E AOS FIADORES
Devedora
Constituição

Constituição
Forma de Constituição
(Tipo Societário)
País de Constituição
Prazo de Duração

DEVEDORA: BEM BRASIL ALIMENTOS S.A.
20 de novembro de 2003
Sociedade Anônima de Capital Fechado
Brasil
Indeterminado

Breve Histórico
A Devedora, iniciou suas atividades em dezembro de 2006, com a inauguração de sua
planta industrial em Araxá, Minas Gerais. Em 2017, inaugurou sua segunda planta de
produção na cidade de Perdizes, Minas Gerais, o que resultou em um aumento de 150%
da sua capacidade produtiva.
No polo produtivo de Araxá/Perdizes, no Triângulo Mineiro, tem cerca de 600
colaboradores diretos, gerando mais de 2.000 empregos indiretos. A estrutura de ambas
as fábricas propicia a produção de 250 mil toneladas por ano de pré-congelados,
ocupando, de acordo com Nielsen, a liderança do varejo nacional no segmento de
batatas pré-fritas congeladas, fazendo frente competitiva a grandes companhias
mundiais em seu segmento.
Presença geográfica

Fonte: Devedora
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Linha do Tempo

Fonte: Devedora e Nielsen
Em 2019, de acordo com Nielsen, a empresa ampliou a posição de liderança de market
share, abastecendo cerca de 42% do mercado, sendo marca presente em todo o país,
graças à sua rede de distribuidores.
Market share de batata pré-frita congelada no varejo por empresa

Fonte: Nielsen
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Market share da Devedora em batatas congeladas por Estado - 2019

Fonte: Nielsen.

Receita Bruta por Estado - 2019

Fonte: Devedora

Principais Concorrentes
(i)
Golden Foods;
(ii)
McCain;
(iii)
Lar Cooperativa; e
(iv)
Marcas próprias.
Fonte: Nielsen
Descrição das Principais Atividades da Devedora
A Devedora tem por objeto social a importação, exportação, industrialização e o
comércio de produtos alimentícios e da agropecuária, bem como o estabelecimento de
parcerias com produtores rurais e as atividades delas decorrentes.
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A Devedora poderá adquirir outras empresas, assim como participar do capital de outras
sociedades comerciais, industriais, agrícolas ou civis, com recursos próprios e/ou
oriundos de incentivos fiscais.
Segmentos Operacionais da Devedora
A Devedora é indústria alimentícia com atividades inseridas na cadeia do agronegócio,
relacionadas à industrialização e comercialização de produtos alimentícios processados
utilizando batata consumo “in natura” como matéria-prima.
Possui um grande portfolio de itens, atendendo seus clientes com produtos marca
própria além de atuar na industrialização e venda de produtos private label através de
parcerias comerciais:

Fonte: Devedora
A Devedora possui como principais clientes redes de food service e de supermercados.
Faturamento por Canal de Venda e por Cliente – 2019

Fonte: Devedora

Fonte: Devedora
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Grupo
Econômico
Descrição do Grupo Econômico
(i)

Visão Geral: Organograma

(ii)

Controladores Diretos e Indiretos

A Devedora é controlada diretamente por parte dos Fiadores, os Srs. João Emílio
Rocheto, José Paulo Rocheto e Celso Carlos Roquetto.
(iii)

Controladas e Coligadas

A Devedora não possui Sociedades controladas e coligadas.
ADMINISTRAÇÃO DA DEVEDORA
Conselho de Administração
Composição atual do Conselho de Administração
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O Conselho de Administração é composto atualmente por 05 (cinco) membros, sendo
02 (dois) membros conselheiros independentes, eleitos e destituíveis conforme
estabelecido no Estatuto Social e no Acordo de Acionistas da Devedora. Os membros do
Conselho de Administração possuem um mandato unificado de 01 (um) ano, sendo
permitida a reeleição, permanecendo no exercício de seus cargos até a eleição e posse
de seus sucessores.
O Conselho de Administração desempenha atribuições estratégicas, eletivas e
fiscalizadoras, aprova políticas, estratégias e planos corporativos, manifesta-se sobre as
demonstrações financeiras, a respeito do relatório da administração e a aprovação de
determinadas operações da Devedora.
Os principais deveres do Conselho de Administração consistem em estabelecer as
diretrizes básicas das políticas gerais da Devedora e monitorar e conduzir suas
implementações. O Conselho de Administração não possui regimento interno próprio
ou comitê de auditoria estatutário, devendo observar as disposições do Estatuto Social
da Devedora. A aprovação, pelo Conselho de Administração, das matérias listadas
abaixo deverá sempre observar e respeitar os termos e condições previstos em lei, no
Estatuto Social:
(i)
fixar a orientação geral dos negócios da Devedora;
(ii)
eleger e destituir os diretores da Devedora, determinando suas atribuições,
funções e remunerações individuais, observado o disposto no Acordo de Acionistas;
(iii)
fiscalizar a gestão dos diretores, podendo, para tanto, a qualquer tempo,
examinar os livros e papéis da Devedora, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos da Devedora;
(iv)
convocar a Assembleia Geral da Devedora, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Devedora, no Acordo de Acionistas, e
sempre que julgar conveniente e oportuno;
(v)
manifestar-se a respeito do relatório da administração e das contas da Diretoria;
(vi)
aprovar o plano de negócios da Devedora e orçamento de capital, bem como
suas alterações e atualizações;
(vii) aprovar a reestruturação das obrigações financeiras ou do endividamento da
Devedora;
(viii) decidir pela contratação, escolha e destituição de auditores independentes da
Devedora e qualquer alteração nas práticas contábeis da Devedora;
(ix)
aprovar a assunção de qualquer obrigação financeira pela Devedora em valor
superior a 10% do (dez por cento) e inferior a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio
líquido considerado o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma natureza e
realizados num mesmo exercício social, exceto para gastos ou contratações e
renovações de empréstimos bancários previstos no plano de negócios;
(x)
aprovar a concessão, pela Devedora, de quaisquer avais, fianças ou outras
garantias em relação a obrigações da Devedora e a criação de quaisquer ônus sobre os
ativos da Devedora, respeitando o limite de 30% (trinta por cento) do PL da companhia;
(xi)
aprovar qualquer mudança na estratégia comercial e de marketing da Devedora,
incluindo, mas não se limitando, à aprovação de novas linhas de produtos, exceto se
tais alterações estiverem previstas no plano de negócios;
(xii) aprovar a aquisição, aumento, redução ou alienação da participação detida pela
Devedora no capital social de outras sociedades;
(xiii) aprovar a realização de investimentos não previstos no orçamento de capital ou
plano de negócios;
(xiv) aprovar a propositura de qualquer ação judicial ou procedimento arbitral
(“Processo”), ou celebração de qualquer acordo ou transição a fim de extinguir um
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Processo em valor igual ou superior a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da
Devedora;
(xv) aprovar a celebração de contratos que envolvam valor individual ou acumulado
ao longo de um mesmo exercício social superior a 10% (dez por cento) e inferior a 30%
(trinta por cento) do patrimônio líquido da Devedora, exceto para contratos previstos
no plano de negócios;
(xvi) aprovar a celebração de qualquer contrato, pela Devedora, que contenha
obrigação de exclusividade ou de não-concorrência ou que de qualquer outra forma
limite os negócios ou a consecução do objeto social da Devedora;
(xvii) aprovar a contratação de qualquer pessoa cujo valor total de contratação por
ano, somados salários, bonificações e quaisquer benefícios, não esteja enquadrado na
política de salários da Devedora;
(xviii) aprovar a prática de qualquer ato relacionado às matérias aqui mencionadas por
qualquer controlada ou investida da Devedora;
(xix) aprovar todas as políticas internas da Devedora, incluindo, mas não se limitando
à Política de Riscos, Política Comercial, Política de Marketing; Política de Gestão de
Pessoas, Política de Suprimentos, Política de Controle de Qualidade, Política de
Auditoria, dentre outras que forem criadas pela Devedora.
(xx) aprovar a criação de Comitês setoriais de gestão;
(xxi) autorizar operações financeiras destinadas à antecipação de recursos pela
Devedora aos fornecedores da Devedora para aquisição de insumos necessários para a
plantação de batatas.
Atualmente, o Conselho de Administração da Devedora é formado pelos seguintes
membros:

Nome
João Emílio
Rocheto
Celso Carlos
Roquetto
José Paulo Rocheto
Sérgio Carvalho
Mandin Fonseca
Paulo Emílio Lima
Carreiro

Cargo
Membro do Conselho de
Administração
Membro do Conselho de
Administração
Membro do Conselho de
Administração
Conselheiro
Independente
Conselheiro
Independente

Data de
Eleição
01/05/2020

Término do
Mandato
01/05/2021

01/05/2020

01/05/2021

01/05/2020

01/05/2021

01/05/2020

01/05/2021

01/05/2020

01/05/2021

Diretoria
A Diretoria da Devedora é composta por, no mínimo, 02 (dois) e, no máximo, 04 (quatro)
membros, acionistas ou não, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Operações, um
Diretor Administrativo-Financeiro e um Diretor Comercial, residentes no Brasil, eleitos
pelo Conselho de Administração por maioria simples, com mandato de 02 (dois) anos,
sendo permitida a reeleição.
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A Diretoria, na presente data, é composta por:
Nome

Cargo

João Emílio Rocheto
Dênio Oliveira
João Ricardo de Lima Coleoni
Célio Zero

Diretor Presidente
Diretor AdministrativoFinanceiro
Diretor Comercial
Diretor de Operações

Data de
Eleição
08/08/2018
25/01/2019

Término do
Mandato
08/08/2020
25/01/2021

02/01/2019
08/08/2018

02/01/2021
08/08/2020

Composição da Diretoria

A Diretoria é responsável pela gestão dos negócios da Devedora, em geral, e deve
realizar todos os atos necessário
A Diretoria é responsável pela gestão dos negócios da Devedora, em geral, e deve
realizar todos os atos necessários ou convenientes para tanto, exceto aqueles que, por
lei ou nos termos do Estatuto Social da Devedora, incumbem à Assembleia Geral ou ao
Conselho de Administração. A Diretoria não possui regimento interno próprio, devendo
observar as disposições do Estatuto Social da Devedora. Os seus poderes incluem
aqueles suficientes para:
deliberar sobre todas as matérias que não forem de competência privativa da
Assembleia Geral ou de competência do Conselho de Administração;
(ii)
admitir e demitir empregados, fixar os níveis de remuneração do pessoal, criar e
extinguir cargos, respeitando a Política de Cargos e Salários da Devedora;
(iii)
elaborar os planos de investimento e os orçamentos de operação;
(iv)
transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, contrair
obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir e alienar bens móveis e imóveis,
conceder avais, fianças ou outras garantias, observando o limite de 10% (dez por cento)
do patrimônio líquido da Devedora;
(v)
levantar balanços semestrais ou intermediários, quando indicado;
(i)
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elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício;
deliberar sobre a abertura e manutenção de filiais, sucursais, agências,
escritórios ou representações da Devedora em qualquer parte do território nacional ou
no exterior;
(viii) organizar, controlar, coordenar e supervisionar os assuntos e as atividades de
caráter jurídico da Devedora, em seus aspectos técnicos, operacionais, institucionais e
estratégicos;
(ix)
organizar, controlar, coordenar e supervisionar a contratação de profissionais
externos vinculados à prestação de serviço na área jurídica; e
(x)
desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelo Conselho de
Administração, na consecução do objeto social da Devedora.
(vi)
(vii)

Compete ao Diretor Presidente:
(a)
executar e fazer executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de
Administração;
(b)
determinar e promover a execução e implementação das políticas, estratégias,
orçamentos, projetos de investimentos e demais condições do plano de negócios da
Devedora;
(c)
coordenar as atividades dos demais diretores;
(d)
presidir as reuniões de Diretoria;
(e)
manter permanente coordenação da atuação dos demais diretores, traçando as
diretrizes empresariais, jurídicas, políticas, corporativas e institucionais no
desenvolvimento das atividades da Devedora;
(f)
planejar, implementar e coordenar a política financeira da Devedora, além de
organizar, elaborar e controlar o orçamento econômico da Devedora;
(g)
planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência; e
(h)
planejar; executar e administrar as operações de fusões e aquisições a serem
realizadas pela Devedora, bem como zelar pela regular execução e cumprimento dos
contratos oriundos dessas operações.
A Diretoria tem ampla e cabal autonomia, podendo praticar todos os atos necessários
para realizar os objetivos sociais da Devedora e para assegurar o seu normal
funcionamento, competindo-lhes os mais amplos e gerais poderes de gestão, observado
o disposto Estatuto Social e na legislação pertinente, assim como os limites
estabelecidos pelo Conselho de Administração. Cada Diretor também tem
responsabilidades individuais que são determinadas pelo Conselho de Administração.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Devedora possui caráter não permanente, sendo instalado
mediante deliberação dos acionistas, em assembleia geral, conforme previsto na Lei das
Sociedades por Ações. O Conselho Fiscal, com funcionamento apenas nos exercícios em
que for instalado, será composto de, no mínimo, 03 (três) membros, e suplentes em
igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, sendo permitida a
reeleição, o qual terá as atribuições conferidas por lei.
Caso solicitado seu funcionamento, os acionistas deverão compor o Conselho Fiscal,
finalizando o período de funcionamento do Conselho Fiscal na primeira assembleia geral
ordinária realizada após sua instalação.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será determinada pela assembleia
geral que os eleger.
Prêmios e Certificações





Certificada pela FSSC 22000 (Certificação para sistema de gestão da segurança na
produção de alimentos);
Detém as certificações Kosher e Halal
Em 2019 foi eleita uma das 150 Melhores Empresas para Trabalhar e para Começar a
Carreira pela Revista Você S/A.
1º Lugar no anuário”Valor Carreira” em 2019 (categoria de 501 a 1000 funcionários)

Fonte: Foundation FSSC 22000 , BDK do Brasil, FAMBRAS Halal, Anuário Valor Carreira Outubro de 2019, Revista
Você S/A
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Desempenho Operacional
Nos últimos anos a Devedora apresentou um expressivo crescimento no volume de
produtos vendidos, acima do crescimento do setor e do volume de importações. Esse
crescimento foi observado inclusive no primeiro trimestre de 2020.

Fonte: Devedora

Fonte: Devedora
Secex/MDIC:http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home

IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao.html.
Atualmente, a companhia utiliza cerca de 85% da capacidade produtiva instalada nas
duas plantas industriais. A proximidade geográfica das plantas, localizadas no principal
estado produtor de batata no Brasil, favorece a cadeia de fornecimento de matéria
prima.
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Produtividade por fábrica

Fonte: Devedora

Taxa de Utilização da Capacidade Produtiva - 2019

Fonte: Devedora

Além da localização privilegiada, a estratégia da Devedora na cadeia de fornecedores
inclui a originação de grande parte do volume de batata in natura junto a seus acionistas
(67,3% em 2019) e a capacidade de armazenagem da matéria prima em câmaras frias,
realizando o maior volume de compras nos períodos quando o preço do tubérculo é
menor.
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Matéria Prima – Fornecedores de Batata

Fonte: Devedora

Matéria Prima – Estocagem

Fonte: Devedora

Fonte: Devedora e HF Brasil.
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Desempenho Financeiro
Os números financeiros da Devedora, auditados pela PWC desde 2017, apresentam um
crescimento em receitas, resultado e geração de caixa nos últimos anos. Em 2019,
ultrapassou R$ 1 Bilhão de receita líquida, com um resultado final mais de 3x o resultado
apresentado em 2018.
No primeiro trimestre de 2020, mesmo com a pandemia do COVID-19, continuou
apresentando um aumento de margens quando comparado aos exercícios anteriores.

Fonte: Demonstrações Financeiras de 2019, 2018 e 2017 da Devedora auditadas pela PWC e de março de 2020
revisadas pela PWC.

A alavancagem medida pela dívida líquida frente ao EBITDA apresentou redução
significativa nos últimos anos, encerrando o exercício de 2019 em 0,4x, reflexo da forte
geração de caixa nos últimos anos. A empresa apresentou em março/20 posição de caixa
e equivalentes em montante superior a 6x o vencimentário de curto prazo de
empréstimos e financiamentos.
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Fonte: Demonstrações Financeiras de 2019, 2018 e 2017 da Devedora auditadas pela PWC e de março de 2020
revisadas pela PWC.

Fonte: Demonstrações Financeiras de março de 2020 revisadas pela PWC.

Experiência Prévia da Devedora em operações de Securitização
1ª Emissão - A primeira experiência da Devedora no mercado de capitais foi em 29 de
novembro de 2019, com a 1ª série da 42ª emissão de certificados de recebíveis do
agronegócio da Vert Companhia Securitizadora, tendo como agente fiduciário a SLW
Corretora de Valores e Câmbio Ltda. Foram distribuídos publicamente, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476/09, 70.000 CRA
perfazendo o montante de R$ 70 (setenta) milhões de reais.
5 (cinco) Principais Fatores de Risco da Devedora
Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos à Devedora e suas atividades estão
descritos na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados à Devedora e aos
Fiadores”, sendo eles: “Risco de Crédito de Clientes e Contrapartes da Devedora e dos
Fiadores”, “Risco de Liquidez da Devedora”, “Risco de Flutuação de Preços de MatériaPrima e Produtos Industrializados”, “A Devedora atua em um setor competitivo e sua
posição de mercado poderá ser ameaçada” e “A Devedora pode não ser bem-sucedida
na execução de sua estratégia de negócios, podendo afetar negativamente os seus
planos para aumentar a sua receita, rentabilidade e capacidade produtiva”, conforme
previsto na página 105 e seguintes deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO DA DEVEDORA
A tabela abaixo apresenta a capitalização total da Devedora, composta por seus
empréstimos, financiamentos, financiamento por arrendamentos financeiros e
arrendamento por direito de uso e patrimônio líquido, e indica (i) a posição em 31 de
dezembro de 2019, e (ii) ajustada para refletir os recursos de R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais) que a Devedora estima receber em razão das Debêntures
por esta emitida no âmbito da Oferta, líquidos da dedução das comissões e despesas da
Oferta, ou seja, o total de, inicialmente, R$ 192.549.021,39 (cento e noventa e dois
milhões, quinhentos e quarenta e nove mil e vinte e um reais e trinta e nove centavos),
conforme previstas na Seção “Demonstrativo dos Custos da Oferta” na página 75 deste
Prospecto.
As informações abaixo, referentes à coluna “Efetivo”, foram extraídas das informações
contábeis intermediárias da Devedora relativas ao período findo em 31 de março de
2020, anexadas a este Prospecto.
Em 31 de março de 2020
CAPITALIZAÇÃO

Efetivo

Ajustado²

(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos - Circulante

31.573

31.537

Empréstimos e financiamentos - Não Circulante

270.035

462.584

Total do Patrimônio Líquido

363.174

363.174

Total da Capitalização¹

664.746

857.295

157

ÍNDICES FINANCEIROS DA DEVEDORA

Os recursos líquidos que a Devedora irá captar com a emissão das Debêntures (após a
dedução das comissões e despesas da Oferta, conforme previstas na seção
"Demonstrativo dos Custos da Oferta" na página 75 deste Prospecto) apresentarão, na
data em que a Devedora estima receber tais recursos líquidos, os impactos descritos na
tabela abaixo (i) nos índices de liquidez; (ii) nos índices de atividade; (iii) nos índices de
endividamento; e (iv) nos índices de lucratividade.
As tabelas abaixo apresentam, (i) na coluna “Índice Efetivo”, os índices referidos
calculados com base nas Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Devedora referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e às Informações
Contábeis Trimestrais referentes ao período findo em 31 de março de 2020; (ii) na
coluna “Índice Ajustado”, os mesmos índices ajustados para refletir os recursos líquidos
de R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) que a Devedora estima receber em
razão das Debêntures emitidas no âmbito da Oferta, conforme previstas na seção
“Demonstrativo dos Custos da Oferta”:
Em 31 de dezembro de
2019
Índice
Índice Efetivo
Ajustado(5)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ
Ativo circulante (R$ mil)
Passivo circulante (R$ mil)
Capital Circulante Líquido (R$ mil) (1)
Ativo circulante (R$ mil)
Passivo circulante (R$ mil)
Liquidez Corrente(2)
Ativo circulante (R$ mil)
(-) Estoques (R$ mil)
Ativo circulante menos estoques (R$ mil)
Passivo circulante (R$ mil)
Liquidez Seca (3)
Caixa e equivalentes de caixa (R$ mil)
Títulos e valores mobiliários (Ativo Circulante) (R$ mil)
Total (R$ mil)
Passivo circulante (R$ mil)
Liquidez Imediata(4)
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465.181
254.796
210.385
465.181
254.796
1,83
465.181
193.784
271.397
254.796
1,07
99.279
2.091
101.370
254.796
0,40

657.730
254.796
402.934
657.730
254.796
2,58
657.730
193.784
463.946
254.796
1,82
99.279
194.640
293.919
254.796
1,15

Em 31 de março de 2020
Índice Efetivo

Índice
Ajustado(5)

Ativo circulante (R$ mil)
Passivo circulante (R$ mil)

488.262
210.893

680.811
210.893

Capital Circulante Líquido (R$ mil) (1)

277.369

Ativo circulante (R$ mil)

488.262

Índice de Liquidez

469.918

680.811
Passivo circulante (R$ mil)
210.893
210.893
(2)
Liquidez Corrente
2,32
3,23
Ativo circulante (R$ mil)
488.262
680.811
(-) Estoques (R$ mil)
153.954
153.954
Ativo circulante menos estoques (R$ mil)
334.308
526.857
Passivo circulante (R$ mil)
210.893
210.893
(3)
Liquidez Seca
1,59
2,50
Caixa e equivalentes de caixa (R$ mil)
193.086
193.086
Títulos e valores mobiliários (Ativo Circulante) (R$ mil)
2.107
194.656
Total (R$ mil)
195.193
387.742
Passivo circulante (R$ mil)
210.893
210.893
(4)
Liquidez Imediata
0,93
1,84
(1) O capital circulante líquido corresponde ao ativo circulante subtraído do passivo
circulante.
(2) O índice de liquidez corrente corresponde ao quociente da divisão do ativo circulante
pelo passivo circulante.
(3) O índice de liquidez seca corresponde ao quociente da divisão do (i) ativo circulante
subtraído dos estoques pelo (ii) passivo circulante.
(4) O índice de liquidez imediata corresponde ao quociente da divisão (i) da soma do
caixa e equivalentes de caixa e dos títulos e valores mobiliários (circulante) pelo (ii)
passivo circulante.
(5) Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que a Devedora estima receber em razão
das Debêntures por esta emitida no âmbito da Oferta.
Em 31 de dezembro de 2019
ÍNDICE DE ATIVIDADE

Índice Efetivo

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços (R$ mil)
Ativo total (R$ mil)
Giro do Ativo Total(1)
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1.236.922
872.675
1,42

Índice
Ajustado(2)
1.236.922
1.065.224
1,16

Em 31 de março de 2020
Índice
Índice Efetivo
Ajustado(2)

ÍNDICE DE ATIVIDADE
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços (R$ mil)
Ativo total (R$ mil)
Giro do Ativo Total(1)

343.659
971.018
1,42

343.659
1.163.567
1,18

(1) O

índice de giro do ativo total corresponde ao quociente da divisão da Receita de
venda, de bens e/ou serviços ativo total. Para março/20 (3 meses de exercício) os
índices do Giro do Ativo foram anualizados.
(2) Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que a Devedora estima receber em razão
das Debêntures por esta emitida no âmbito da Oferta.
(3) Para março/20 (3 meses de exercício) os índices do Giro do Ativo foram anualizados.
Em 31 de dezembro de 2019
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO
Passivo circulante (R$ mil)
Passivo Não Circulante (R$ mil)
Ativo total (R$ mil)
Endividamento Geral (em %) (1)

Índice Efetivo

Índice
Ajustado(2)

254.796
311.678
872.675
64,9%

254.796
504.227
1.065.224
71,25%

Em 31 de março de 2020
Índice
Índice Efetivo
Ajustado(2)
210.893
210.893
396.951
589.500
971.018
1.163.567
62,60%
68,79%

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO
Passivo circulante (R$ mil)
Passivo Não Circulante (R$ mil)
Ativo total (R$ mil)
Endividamento Geral (em %) (1)
(1) O

índice de endividamento geral corresponde ao quociente da divisão da (i) soma do
passivo circulante e do passivo não circulante pelo (ii) ativo total.
(2) Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que a Devedora estima receber em razão
das Debêntures por esta emitida no âmbito da Oferta.
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Em 31 de dezembro de 2019(2)
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE
Lucro líquido do exercício (R$ mil)
Ativo total (R$ mil)
Retorno sobre Ativo(1)

Índice Efetivo

Índice
Ajustado

190.032
872.675
21,8%

190.032
1.065.224
17,84%

Em 31 de março de 2020 (2)
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE

Índice Efetivo

Lucro líquido do período (R$ mil)
Ativo total (R$ mil)
Retorno sobre Ativo(1)

56.973
971.018
23,5%

(1) O

Índice
Ajustado
56.973
1.163.567
19,6%

índice de retorno sobre o ativo corresponde ao quociente da divisão (i) do lucro
líquido do exercício pelo (ii) ativo total
(2) Os saldos ajustados foram calculados considerando os recursos líquidos de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), que a Devedora estima receber em razão
das Debêntures por esta emitida no âmbito da Oferta.
(3) Para março/20 (3 meses de exercício) os índices de retorno sobre Ativo foram
anualizados.
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SUMÁRIO DOS FIADORES
João Emílio Rocheto
Profissão
País de Origem

Empresário
Brasil

Endereço

Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452, nº KM
258, CEP 38.170-000, Zona Rural, na cidade de Perdizes,
Estado de Minas Gerais.
Descrição
• Fundador da Devedora em 2006, possui anos de atuação
no mercado de batatas como grande produtor rural,
inclusive fornecendo para a Devedora; e
• MBA em Gestão Agro Business pela FGV, Bacharel em
Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela
UNIFAE.
Características Gerais dos João Emílio Rocheto é produtor rural, atuante no Estado
Negócios do Sr. João Emílio de Minas Gerais, no segmento de batatas e cereais.
Rocheto
José Paulo Rocheto
Profissão
País de Origem

Produtor Rural
Brasil

Endereço

Avenida Joaquim Pereira, nº 365, São Joaquim, CEP
13.880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de
Minas Gerais.
Decrição
• Fundador da Devedora em 2006, possui anos de atuação
no mercado de batatas como grande produtor rural. Hoje,
além da participação no Conselho de Administração da
Devedora, é um grande produtor rural no segmento de
batatas, fornecendo para a Devedora.
Características Gerais dos José Paulo Rocheto é produtor rural, atuante nos Estados
Negócios do Sr. José Paulo de Minas Gerais e São Paulo, no segmento de batatas e
Rocheto
cereais.
Celso Carlos Roquetto
Profissão
País de Origem
Endereço

Agricultor
Brasil
Rua Ana Oliveira, nº 64, Centro, CEP 13.870-199, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo.

Descrição

• Fundador da Devedora em 2006, possui anos de atuação
no mercado de batatas como grande produtor rural. Hoje,
além da participação no Conselho de Administração da
Devedora, é um grande produtor rural no segmento de
cereais (ex: Soja).
Características Gerais dos Celso Carlos Roquetto é produtor rural, atuante no Estado
Negócios do Sr. Celso Carlos do Mato Grosso, principalmente no segmento de cereais.
Roquetto
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Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Profissão
País de Origem

Administradora de Empresas
Brasil

Endereço

Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452, nº
KM 258, CEP 38.170-000, Zona Rural, na cidade de
Perdizes, Estado de Minas Gerais.

Descrição

• Bacharel em Ciências Contábeis pela UNIFAE.

Características Gerais dos
Negócios da Sra. Marisa
Aparecida Margoto
Rocheto

Marisa Aparecida Margoto Rocheto não possui negócios
próprios, atuando no setor financeiro da produção rural
do Sr. João Emílio Rocheto.

Ana Graziela da Silva Rocheto
Profissão

Do lar

País de Origem

Brasil

Endereço

Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São
Paulo

Descrição

Do lar

Características Gerais dos
Negócios da Sra. Ana
Graziela da Silva Rocheto

Ana Graziela da Silva Rocheto é do lar e não possui
negócios próprios.

5 (cinco) Principais Fatores de Risco dos Fiadores
Os 5 (cinco) principais fatores de risco relativos aos Fiadores e suas atividades estão
descritos na seção “Fatores de Risco”, item “Riscos Relacionados ao Agronegócio e à
Fiança”, sendo eles: “Desenvolvimento do agronegócio”, “Riscos climáticos”, “Baixa
produtividade”, “Inadimplemento ou Insuficiência da Fiança” e “Risco de transporte”,
conforme previsto na página 117 e seguintes deste Prospecto.
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RELACIONAMENTOS
Entre o Coordenador Líder e a Emissora
Na data deste Prospecto, além (a) do relacionamento decorrente da presente Oferta,
(b) do relacionamento decorrente da estruturação, distribuição, compra e venda de
certificados de recebíveis, nas quais a Emissora atuou como contraparte do
Coordenador Líder, e (c) da atuação como coordenador ou participante especial em
outras emissões da Emissora, cujas principais características seguem na tabela abaixo,
não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Emissora e o Coordenador
Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico.
Ano
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
Total:

Emissão
21
37
7
7
12
12
18
23
23
26
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Série
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
176
169
161
99
104
122
79
83
74
67
66
63
62
48
49
50
51
54
55
-

Código ISIN
BRECOACRA4Y0
BRECOACRA564
BRECOACRA3R6
BRECOACRA3S4
BRECOACRA499
BRECOACRA4A0
BRECOACRA4D4
BRECOACRA4L7
BRECOACRA4M5
BRECOACRA4Q6
BRECOACRA3Q8
BRECOACRA333
BRECOACRA2S6
BRECOACRA2Q0
BRECOACRA1X8
BRECOACRA1R0
BRECOACRA226
BRECOACRA135
BRECOACRA168
BRECOACRA0X0
CRA01500005
CRA01500002
CRA0140000T
CRA0140000S
13A00017068
13A00017167
13A00023666
13A00023897
CRA0130000C
CRA0130000D
-

Montante da Oferta (R$)
240.000.000,00
204.000.000,00
720.000.000,00
229.574.000,00
487.315.000,00
362.685.000,00
400.000.000,00
98.036.000,00
121.964.000,00
300.000.000,00
75.000.000,00
125.000.000,00
200.000.000,00
254.913.000,00
135.000.000,00
260.000.000,00
67.000.000,00
202.500.000,00
200.000.000,00
35.000.000,00
12.000.000,00
28.000.000,00
45.000.000,00
105.000.000,00
97.500.000,00
52.500.000,00
11.050.000,00
5.950.000,00
105.000.000,00
45.000.000,00
5.224.987.000,00

Não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e a Emissora.
O Coordenador Líder poderá no futuro manter relacionamento comercial com a
Emissora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização
de investimentos, emissões de valores mobiliários, fusões e aquisições, financiamento,
consultoria financeira e/ou em quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das atividades da Emissora e de sociedades controladas pela Emissora,
podendo vir a contratar com o Coordenador Líder ou qualquer outra sociedade de seu
conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços necessários à condução das
atividades da Emissora.
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A Emissora declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Emissora declara
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre a Emissora e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico.
Entre o Coordenador Líder e a Devedora
O Coordenador Líder e a Devedora não possuem exclusividade na prestação dos
serviços. O Coordenador Líder mantém relacionamento comercial com a Devedora e
suas partes relacionadas, no curso normal de seus negócios, tendo atuado como
coordenador na 42ª (Quadragésima Segunda) Emissão de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio, Série Única, da VERT Companhia Securitizadora, Lastreados em Créditos
do Agronegócio devidos pela Devedora.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores do Coordenador Líder e a Devedora.
Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder
na presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com a Devedora. Por
esta razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de
interesses.
Entre o Coordenador Líder e os Fiadores
O Coordenador Líder e os Fiadores não possuem exclusividade na prestação dos
serviços. O Coordenador Líder mantém relacionamento comercial com os Fiadores e
suas partes relacionadas, no curso normal de seus negócios, tendo atuado como
coordenador na 42ª (Quadragésima Segunda) Emissão de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio, Série Única, da VERT Companhia Securitizadora, Lastreados em Créditos
do Agronegócio devidos pela Devedora, em que parte dos Fiadores participaram como
garantidores do lastro.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores do Coordenador Líder e os Fiadores.
Não existem situações de conflito de interesses na participação do Coordenador Líder
na presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com os Fiadores. Por
esta razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de
interesses.
Entre o Coordenador Líder e a Agente Fiduciário
Além do relacionamento decorrente da presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, o Coordenador Líder e as sociedades de seu
conglomerado econômico, na data deste Prospecto, não mantêm qualquer outro
relacionamento relevante com o Agente Fiduciário.
A XP Investimentos e o Agente Fiduciário não possuem relação de exclusividade na
prestação dos serviços e tampouco qualquer relação societária ou de conflito de
interesses.
A XP Investimentos, ademais, utiliza-se de outras sociedades para a prestação de
serviços de agente fiduciário nas emissões de valores mobiliários em que atua.
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O Agente Fiduciário presta serviços ao mercado, inclusive, a sociedades do
conglomerado econômico do Coordenador Líder.
Entre o Coordenador Líder e o Custodiante
O Custodiante e o Coordenador Líder não possuem exclusividade na prestação dos
serviços. O Custodiante mantém relacionamento comercial com o Coordenador Líder e
suas partes relacionadas, no curso normal de seus negócios.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores do Custodiante e o Coordenador Líder.
Não existem situações de conflito de interesses na participação do Custodiante na presente
Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Coordenador Líder. Por esta razão,
não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de interesses.
Entre o Coordenador Líder e o Escriturador
O Escriturador e o Coordenador Líder não possuem exclusividade na prestação dos
serviços. O Escriturador mantém relacionamento comercial com o Coordenador Líder e
suas partes relacionadas, no curso normal de seus negócios.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores do Escriturador e o Coordenador Líder.
Não existem situações de conflito de interesses na participação do Escriturador na
presente Oferta que seja decorrente de seu relacionamento com o Coordenador Líder.
Por esta razão, não foram adotados mecanismos para eliminar ou mitigar conflitos de
interesses.
Entre o Coordenador Líder e o Banco Liquidante
Além do relacionamento decorrente da presente Oferta e de eventual relacionamento
comercial no curso ordinário dos negócios, o Coordenador Líder e as sociedades do seu
conglomerado econômico, na data deste Prospecto, não mantêm qualquer outro
relacionamento relevante com o Banco Liquidante. A XP Investimentos e o Banco
Liquidante não possuem relação de exclusividade na prestação dos serviços e tampouco
qualquer relação societária.
A XP Investimentos, ademais, utiliza-se de outras sociedades para a prestação dos
serviços de banco liquidante nas emissões de valores mobiliários em que atua.
O Banco Liquidante presta serviços ao mercado, inclusive, a sociedades do
conglomerado econômico do Coordenador Líder.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores do Banco Liquidante e o Coordenador Líder.
Entre a Emissora e a Devedora
Além do relacionamento decorrente da presente Oferta a Emissora não mantém
qualquer relacionamento com a Devedora. Não há qualquer relação ou vínculo
societário entre a Emissora e a Devedora
Entre a Emissora e os Fiadores
Além do relacionamento decorrente da presente Oferta a Emissora não mantém
qualquer relacionamento com os Fiadores. Não há qualquer relação ou vínculo
societário entre a Emissora e os Fiadores.
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Entre a Emissora e o Agente Fiduciário
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém relacionamento com
o Agente Fiduciário nas seguintes Ofertas:
CÓDIGO CETIP:

CRA0140000C / CRA0140000D

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

SÉRIE:

56ª E 57ª

EMISSÃO:

1ª

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 3.673.000,00

QUANTIDADE:

3.673

DATA DE EMISSÃO:

30/05/2014

DATA DE VENCIMENTO:

31/05/2017

REMUNERAÇÃO
CRA0140000C:

VALOR NOMINAL ATUALIZADO PELO IPCA ACRESCIDO DE
14% AO ANO

REMUNERAÇÃO
CRA0140000D:

VALOR NOMINAL ATUALIZADO PELO IPCA ACRESCIDO DE
18% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA0140000W

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 4.640.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

65 / 1ª

QUANTIDADE:

4.640

DATA DE EMISSÃO:

01/12/2014

DATA DE VENCIMENTO: 30/05/2018
REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL ATUALIZADO PELO IPCA ACRESCIDO DE
19% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA0140000O / CRA0140000P

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

SÉRIE:

60ª / 61ª

EMISSÃO:

1ª

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 18.900.000,00

QUANTIDADE:

18.900

DATA DE EMISSÃO:

15/09/2014

DATA DE VENCIMENTO:

30/10/2020

REMUNERAÇÃO DO CRA
SÊNIOR:

VALOR NOMINAL ACRESCIDO DE 13% AO ANO
VALOR NOMINAL ACRESCIDO DE 20% AO ANO

REMUNERAÇÃO DO CRA
SUBORDINADO:

CÓDIGO CETIP:

CRA01500002 / CRA01500005

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 40.000.000,00

SÉRIE:

66ª / 67ª

EMISSÃO:

1ª

QUANTIDADE:

40.000

DATA DE EMISSÃO:

13/03/2015

DATA DE VENCIMENTO:

30/05/2022

REMUNERAÇÃO CRA
SÊNIOR:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO
DE 9% AO ANO

REMUNERAÇÃO CRA
SUBORDINADO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO
DE 19,30% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA01500009

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$4.565.183,46

EMISSÃO / SÉRIE:

71 / 1ª

QUANTIDADE:

4.500

DATA DE EMISSÃO:

22/05/2015

DATA DE VENCIMENTO: 29/05/2020
REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
14% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA01600005

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL
EMISSÃO:

DA R$ 100.000.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

78 / 1ª

QUANTIDADE:

100.000,00

DATA DE EMISSÃO:

22/03/2016

DATA DE VENCIMENTO: 23/04/2020
REMUNERAÇÃO:

103% DO CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA0160000I

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL
EMISSÃO:

DA R$ 202.500.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

79 / 1ª

QUANTIDADE:

202.500,00

DATA DE EMISSÃO:

20/10/2016

DATA DE VENCIMENTO: 22/10/2020
REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 0,80% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA0160000W

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 880.155.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

80 / 1ª

QUANTIDADE:

880.155

DATA DE EMISSÃO:

23/06/2016

DATA DE VENCIMENTO: 23/06/2020
REMUNERAÇÃO:

97% DO CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA0160000X

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

81 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 469.845.000,00

QUANTIDADE:

469.845

DATA DE EMISSÃO:

26/06/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

23/06/2023

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
5,9844% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA0160001F

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

88 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 50.000.000,00

QUANTIDADE:

31.367

DATA DE EMISSÃO:

16/07/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

15/06/2021

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
14% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA0160001G

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

89 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 374.000.000,00

QUANTIDADE:

374.000

DATA DE EMISSÃO:

15/08/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

15/08/2023

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
5,9844% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA0160001H

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

90 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 326.000.000,00

QUANTIDADE:

326.000

DATA DE EMISSÃO:

29/08/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

28/08/2020

REMUNERAÇÃO:

97% DO CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA0160001X

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

98 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 1.000.000.000,00

QUANTIDADE:

1.000.000

DATA DE EMISSÃO:

25/11/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

25/11/2024

REMUNERAÇÃO:

96% DO CDI
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CÓDIGO CETIP:

CRA0160001Z

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

100 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 12.000.000,00

QUANTIDADE:

6.234

DATA DE EMISSÃO:

01/12/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

31/08/2021

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
10% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA01600028

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

93 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 755.571.000,00

QUANTIDADE:

755.571

DATA DE EMISSÃO:

15/12/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

17/01/2022

REMUNERAÇÃO:

99% DO CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA01600029

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

94 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 494.429.000,00

QUANTIDADE:

494.429

DATA DE EMISSÃO:

15/12/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

15/12/2023

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
6,1346% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA0160002R

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

111 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 25.000.000,00

QUANTIDADE:

13.642

DATA DE EMISSÃO:

21/12/2016

DATA DE
VENCIMENTO:

27/05/2022

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 7% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA017007KF

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

144 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 100.000.000,00

QUANTIDADE:

68.566

DATA DE EMISSÃO:

27/10/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

30/05/2023

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
14% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA017007KG

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

145 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 550.000.000,00

QUANTIDADE:

521.582

DATA DE EMISSÃO:

27/10/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

30/05/2023

REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL CORRIGIDO PELO IPCA E ACRESCIDO DE
14% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA017008ST

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

139 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 70.575.000,00

QUANTIDADE:

70.575

DATA DE EMISSÃO:

30/11/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

31/12/2021

REMUNERAÇÃO:

98% DO CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA017008SU

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

140 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 4.172.000,00

QUANTIDADE:

4.172

DATA DE EMISSÃO:

30/11/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

31/12/2021

REMUNERAÇÃO:

105% DO CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA017008SV

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

141 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 8.323.000,00

QUANTIDADE:

8.323

DATA DE EMISSÃO:

30/11/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

31/12/2021

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI
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CÓDIGO CETIP:

CRA0170099G

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

150 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 8.000.000,00

QUANTIDADE:

8.000

DATA DE EMISSÃO:

14/11/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

30/05/2022

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 6% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA0170099H

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

151 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 1.990.000,00

QUANTIDADE:

1.990

DATA DE EMISSÃO:

14/11/2017

DATA DE
VENCIMENTO:

30/05/2022

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 12% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA018000XE

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

162 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 12.500.000,00

QUANTIDADE:

12.500

DATA DE EMISSÃO:

13/03/2018

DATA DE
VENCIMENTO:

30/06/2023

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 8% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA018002BD

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

173 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 38.500.000,00

QUANTIDADE:

38.500

DATA DE EMISSÃO:

17/05/2018

DATA DE
VENCIMENTO:

27/08/2021

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 2% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA018002BE

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

EMISSÃO / SÉRIE:

174 / 1ª

VALOR TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 51.500.000,00

QUANTIDADE:

51.500

DATA DE EMISSÃO:

17/05/2018

DATA DE
VENCIMENTO:

27/08/2021

REMUNERAÇÃO:

100% DO CDI E ACRESCIDO DE 2% AO ANO

CÓDIGO CETIP:

CRA018002BF

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL
EMISSÃO:

DA R$ 24.762.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

175 / 1ª

QUANTIDADE:

24.762

DATA DE EMISSÃO:

17/05/2018

DATA DE VENCIMENTO: 27/08/2021
REMUNERAÇÃO:

1% AO ANO
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CÓDIGO CETIP:

CRA018003E9

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 18.390.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

154 / 1ª

QUANTIDADE:

8.690

DATA DE EMISSÃO:

18/06/2018

DATA DE VENCIMENTO: 22/04/2024
REMUNERAÇÃO:

VALOR NOMINAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO
IPCA ACRESCIDO DE 12,94% AO ANO.

CÓDIGO CETIP:

CRA01700001

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 46.815.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

95ª / 1ª

QUANTIDADE:

46.815

DATA DE EMISSÃO:

31/01/2017

DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019
REMUNERAÇÃO:

95,00% DA VARIAÇÃO ACUMULADA DA TAXA CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA01700003

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 6.689.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

96ª / 1ª

QUANTIDADE:

6.689

DATA DE EMISSÃO:

31/01/2017

DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019
REMUNERAÇÃO:

105,00% DA VARIAÇÃO ACUMULADA DA TAXA CDI
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CÓDIGO CETIP:

CRA01700004

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 13.377.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

97ª / 1ª

QUANTIDADE:

13.377

DATA DE EMISSÃO:

31/01/2017

DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2019
REMUNERAÇÃO:

50,00% DA VARIAÇÃO ACUMULADA DA TAXA CDI

CÓDIGO CETIP:

CRA018003JT

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 15.666.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

183ª / 1ª

QUANTIDADE:

15.666

DATA DE EMISSÃO:

20/08/2018

DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2019
REMUNERAÇÃO:

PREFIXADO, EQUIVALENTE A 12,58 % A.A

CÓDIGO CETIP:

CRA018003JU

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 1.119.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

184ª / 1ª

QUANTIDADE:

1.119

DATA DE EMISSÃO:

20/08/2018

DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2019
REMUNERAÇÃO:

PREFIXADO, EQUIVALENTE A 15,82 % A.A
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CÓDIGO CETIP:

CRA018003JV

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 5.595.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

185ª / 1ª

QUANTIDADE:

5.595

DATA DE EMISSÃO:

20/08/2018

DATA DE VENCIMENTO: 30/12/2019
REMUNERAÇÃO:

PREFIXADO, EQUIVALENTE A 1,00 % A.A

CÓDIGO CETIP:

CRA018002GX

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 13.682.672,56

EMISSÃO / SÉRIE:

180ª / 1ª

QUANTIDADE:

13.682

DATA DE EMISSÃO:

08/06/2018

DATA DE VENCIMENTO: 14/06/2019
REMUNERAÇÃO:

PREFIXADO, EQUIVALENTE A 13,00 % A.A

CÓDIGO CETIP:

CRA018003PF

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 13.500.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

181ª / 1ª

QUANTIDADE:

13.500

DATA DE EMISSÃO:

27/08/2018

DATA DE VENCIMENTO: 17/06/2019
REMUNERAÇÃO:

PREFIXADO, EQUIVALENTE A 16,00 % A.A
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CÓDIGO CETIP:

CRA018003PG

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA
EMISSÃO:

R$ 1.500.000,00

EMISSÃO / SÉRIE:

182ª / 1ª

QUANTIDADE:

1.500

DATA DE EMISSÃO:

27/08/2018

DATA DE VENCIMENTO: 17/06/2019
REMUNERAÇÃO:

PREFIXADO, EQUIVALENTE A 17,00 % A.A

CÓDIGO CETIP:

CRA0190079L

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA R$ 70.000.000,00
EMISSÃO:
EMISSÃO / SÉRIE:

38ª / 1ª

QUANTIDADE:

70.000

DATA DE EMISSÃO:

11/12/2019

DATA
VENCIMENTO:

DE 05/12/2023

REMUNERAÇÃO:

100% DA VARIAÇÃO ACUMULADA DA TAXA DI, ACRESCIDA DE
SOBRETAXA DE 1,90% AA

CÓDIGO CETIP:

CRA0190079M

OFERTANTE:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO
AGRONEGÓCIO S.A.

VALORES TOTAL DA R$ 39.500.000,00
EMISSÃO:
EMISSÃO / SÉRIE:

38ª / 2ª

QUANTIDADE:

39.500

DATA DE EMISSÃO:

11/12/2019

DATA
VENCIMENTO:
REMUNERAÇÃO:

DE 05/12/2024
100% DA VARIAÇÃO ACUMULADA DA TAXA DI, ACRESCIDA DE
SOBRETAXA DE 1,90% AA
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Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Agente Fiduciário.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores da Emissora e o Agente Fiduciário.
Não há conflitos de interesse entre as partes deste item.
Entre a Emissora e o Escriturador
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém relacionamento com
o Escriturador nas seguintes Ofertas:
Tipo Operação

Valor

Quantidade Taxa Juros Indexador Emissão

CRA

114ª Série da 1ª Emissão | CRA DEB IPIRANGA

R$ 660.139.000,00

660.139

17/04/2017

18/04/2022

CRA

115ª Série da 1ª Emissão | CRA DEB IPIRANGA

R$ 352.361.000,00

352.361

4,677% IPCA

17/04/2017

15/04/2024

CRA

116ª Série da 1ª Emissão | CRA CDCA JSL II

R$ 270.000.000,00

270.000

0,700% CDI

20/06/2017

19/06/2020

CRA

124ª Série da 1ª Emissão | CRA CPRF COLORADO

R$ 72.000.000,00

72.000

1,000% CDI

14/07/2017

28/06/2024

CRA

125ª Série da 1ª Emissão | CRA CPRF COLORADO

R$ 18.000.000,00

18.000

8,000% CDI

14/07/2017

28/06/2024

CRA

136ª Série da 1ª Emissão | CRA FABER CASTEL

R$ 65.000.000,00

65.000

98,000% CDI

21/08/2017

18/04/2022

CRA

135ª Série da 1ª Emissão | CRA DEB KLABIN II

R$ 600.000.000,00

600.000

97,500% CDI

20/12/2017

20/12/2023

CRA

165ª Série da 1ª Emissão | USINA UMOE

R$ 10.000.000,00

10.000

2,500% CDI

05/03/2018

25/03/2019

CRA

166ª Série da 1ª Emissão | USINA UMOE

R$ 10.000.000,00

10.000

4,000% CDI

05/03/2018

29/12/2020

CRA

167ª Série da 1ª Emissão | USINA UMOE

R$ 10.000.000,00

10.000

4,000% CDI

05/03/2018

29/12/2020

CRA

160ª Série da 1ª Emissão | O TELHAR

R$ 30.000.000,00

30.000

2,500% CDI

19/03/2018

06/01/2020

CRA

176ª Série da 1ª Emissão | VALE DO TIJUCO

R$ 125.000.000,00

125.000

1,800% CDI

15/10/2018

19/10/2022

CRA

1ª Série da 12ª Emissão | JSL IV

R$ 850.000.000,00

850.000

0,700% CDI

26/07/2019

18/11/2025

CRA

ÚNICA Série da 18ª Emissão | ADECOAGRO

R$ 400.000.000,00

400.000

3,800% IPCA

14/11/2019

17/11/2027

CRA

ÚNICA Série da 21ª Emissão | JALLES MACHADO

R$ 240.000.000,00

240.000

4,500% IPCA

14/02/2020

19/02/2026

CRA

1ª Série da 23ª Emissão | VAMOS

R$ 98.036.000,00

98.036

7,600% N/A

15/11/2019

18/11/2024

CRA

1ª Série da 24ª Emissão | PANTANAL

R$ 24.000.000,00

24.000

3,000% CDI

04/09/2019

30/11/2022

CRA

2ª Série da 24ª Emissão | PANTANAL

R$ 20.000.000,00

20.000

5,200% CDI

04/09/2019

30/11/2022

CRA

3ª Série da 24ª Emissão | PANTANAL

R$ 11.000.000,00

11.000

1,000% CDI

04/09/2019

30/11/2022

CRA

ÚNICA Série da 26ª Emissão | VALE DO TIJUCO II

R$ 250.000.000,00

250.000

4,500% IPCA

14/11/2019

17/11/2025

CRA

1ª Série da 30ª Emissão | FLORINDO

R$ 7.150.000,00

7.150

5,000% CDI

25/11/2019

20/12/2022

CRA

2ª Série da 30ª Emissão | FLORINDO

R$ 1.100.000,00

1.100

7,000% CDI

25/11/2019

20/12/2022

CRA

3ª Série da 30ª Emissão | FLORINDO

R$ 2.750.000,00

2.750

N/A N/A

25/11/2019

20/12/2022

CRA

1ª Série da 31ª Emissão | SANTA COLOMBA

R$ 45.000.000,00

45.000

2,100% CDI

16/12/2019

29/05/2023

CRA

2ª Série da 31ª Emissão | SANTA COLOMBA

R$ 55.000.000,00

55.000

2,100% CDI

16/12/2019

29/05/2023

CRA

ÚNICA Série da 37ª Emissão | JF CITRUS

R$ 170.000.000,00

170.000

7,500% N/A

12/02/2020

15/03/2024

CRA

1ª Série da 38ª Emissão | SANTA ADELIA

R$ 70.000.000,00

70.000

1,900% CDI

12/12/2019

05/12/2023

CRA

2ª Série da 38ª Emissão | SANTA ADELIA

R$ 39.500.000,00

39.500

1,900% CDI

11/12/2019

05/12/2023

CRA

1ª Série da 39ª Emissão | MARCA

R$ 12.670.000,00

12.670

5,000% CDI

11/12/2019

20/12/2022

CRA

2ª Série da 39ª Emissão | MARCA

R$ 1.810.000,00

1.810

7,000% CDI

11/12/2019

20/12/2022

CRA

3ª Série da 39ª Emissão | MARCA

R$ 3.620.000,00

3.620

N/A N/A

11/12/2019

20/12/2022

CRA

1ª Série da 40ª Emissão | REFERENCIA

R$ 9.100.000,00

9.100

5,000% CDI

17/12/2019

20/12/2022

CRA

2ª Série da 40ª Emissão | REFERENCIA

R$ 1.400.000,00

1.400

7,000% CDI

17/12/2019

20/12/2022

CRA

3ª Série da 40ª Emissão | REFERENCIA

CRA

ÚNICA Série da 41ª Emissão | SYNGENTA

95,000% CDI

Vencimento

R$ 3.500.000,00

3.500

N/A N/A

17/12/2019

20/12/2022

R$ 462.855.000,00

462.855

10,230% N/A

16/12/2019

05/03/2021
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Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Escriturador.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores da Emissora e a o Escriturador.
Não há conflitos de interesse entre as partes deste item.
Entre a Emissora e o Custodiante
Além dos serviços relacionados com a Oferta, a Emissora mantém relacionamento com
o Custodiante nas seguintes Ofertas:
Tipo Operação

Valor

Quantidade Taxa Juros Indexador Emissão

CRA

114ª Série da 1ª Emissão | CRA DEB IPIRANGA

R$ 660.139.000,00

660.139

CRA

115ª Série da 1ª Emissão | CRA DEB IPIRANGA

R$ 352.361.000,00

352.361

CRA

116ª Série da 1ª Emissão | CRA CDCA JSL II

R$ 270.000.000,00

270.000

CRA

124ª Série da 1ª Emissão | CRA CPRF COLORADO

R$ 72.000.000,00

CRA

125ª Série da 1ª Emissão | CRA CPRF COLORADO

CRA

17/04/2017

18/04/2022

4,677% IPCA

17/04/2017

15/04/2024

0,700% CDI

20/06/2017

19/06/2020

72.000

1,000% CDI

14/07/2017

28/06/2024

R$ 18.000.000,00

18.000

8,000% CDI

14/07/2017

28/06/2024

136ª Série da 1ª Emissão | CRA FABER CASTEL

R$ 65.000.000,00

65.000

98,000% CDI

21/08/2017

18/04/2022

CRA

135ª Série da 1ª Emissão | CRA DEB KLABIN II

R$ 600.000.000,00

600.000

97,500% CDI

20/12/2017

20/12/2023

CRA

165ª Série da 1ª Emissão | USINA UMOE

R$ 10.000.000,00

10.000

2,500% CDI

05/03/2018

25/03/2019

CRA

166ª Série da 1ª Emissão | USINA UMOE

R$ 10.000.000,00

10.000

4,000% CDI

05/03/2018

29/12/2020

CRA

167ª Série da 1ª Emissão | USINA UMOE

R$ 10.000.000,00

10.000

4,000% CDI

05/03/2018

29/12/2020

CRA

160ª Série da 1ª Emissão | O TELHAR

R$ 30.000.000,00

30.000

2,500% CDI

19/03/2018

06/01/2020

CRA

176ª Série da 1ª Emissão | VALE DO TIJUCO

R$ 125.000.000,00

125.000

1,800% CDI

15/10/2018

19/10/2022

CRA

1ª Série da 12ª Emissão | JSL IV

R$ 850.000.000,00

850.000

0,700% CDI

26/07/2019

18/11/2025

CRA

ÚNICA Série da 18ª Emissão | ADECOAGRO

R$ 400.000.000,00

400.000

3,800% IPCA

14/11/2019

17/11/2027

CRA

ÚNICA Série da 21ª Emissão | JALLES MACHADO

R$ 240.000.000,00

240.000

4,500% IPCA

14/02/2020

19/02/2026

CRA

1ª Série da 23ª Emissão | VAMOS

R$ 98.036.000,00

98.036

7,600% N/A

15/11/2019

18/11/2024

CRA

1ª Série da 24ª Emissão | PANTANAL

R$ 24.000.000,00

24.000

3,000% CDI

04/09/2019

30/11/2022

CRA

2ª Série da 24ª Emissão | PANTANAL

R$ 20.000.000,00

20.000

5,200% CDI

04/09/2019

30/11/2022

CRA

3ª Série da 24ª Emissão | PANTANAL

R$ 11.000.000,00

11.000

1,000% CDI

04/09/2019

30/11/2022

CRA

ÚNICA Série da 26ª Emissão | VALE DO TIJUCO II

R$ 250.000.000,00

250.000

4,500% IPCA

14/11/2019

17/11/2025

CRA

1ª Série da 30ª Emissão | FLORINDO

R$ 7.150.000,00

7.150

5,000% CDI

25/11/2019

20/12/2022

CRA

2ª Série da 30ª Emissão | FLORINDO

R$ 1.100.000,00

1.100

7,000% CDI

25/11/2019

20/12/2022

CRA

3ª Série da 30ª Emissão | FLORINDO

R$ 2.750.000,00

2.750

N/A N/A

25/11/2019

20/12/2022

CRA

1ª Série da 31ª Emissão | SANTA COLOMBA

R$ 45.000.000,00

45.000

2,100% CDI

16/12/2019

29/05/2023

CRA

2ª Série da 31ª Emissão | SANTA COLOMBA

R$ 55.000.000,00

55.000

2,100% CDI

16/12/2019

29/05/2023

CRA

ÚNICA Série da 37ª Emissão | JF CITRUS

R$ 170.000.000,00

170.000

7,500% N/A

12/02/2020

15/03/2024

CRA

1ª Série da 38ª Emissão | SANTA ADELIA

R$ 70.000.000,00

70.000

1,900% CDI

12/12/2019

05/12/2023

CRA

2ª Série da 38ª Emissão | SANTA ADELIA

R$ 39.500.000,00

39.500

1,900% CDI

11/12/2019

05/12/2023

CRA

1ª Série da 39ª Emissão | MARCA

R$ 12.670.000,00

12.670

5,000% CDI

11/12/2019

20/12/2022

CRA

2ª Série da 39ª Emissão | MARCA

R$ 1.810.000,00

1.810

7,000% CDI

11/12/2019

20/12/2022

CRA

3ª Série da 39ª Emissão | MARCA

R$ 3.620.000,00

3.620

N/A N/A

11/12/2019

20/12/2022

CRA

1ª Série da 40ª Emissão | REFERENCIA

R$ 9.100.000,00

9.100

5,000% CDI

17/12/2019

20/12/2022

CRA

2ª Série da 40ª Emissão | REFERENCIA

R$ 1.400.000,00

1.400

7,000% CDI

17/12/2019

20/12/2022

CRA

3ª Série da 40ª Emissão | REFERENCIA

R$ 3.500.000,00

3.500

N/A N/A

17/12/2019

20/12/2022

CRA

ÚNICA Série da 41ª Emissão | SYNGENTA

R$ 462.855.000,00

462.855

10,230% N/A

16/12/2019

05/03/2021
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95,000% CDI

Vencimento

Não há qualquer vínculo societário entre a Emissora e o Custodiante.
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre os administradores
e acionistas controladores da Emissora e a o Custodiante.
Não há conflitos de interesse entre as partes deste item.
Entre a Emissora e o Banco Liquidante
Além dos serviços relacionados à presente Oferta e a outras emissões de CRA realizadas
pela Emissora e em que o Banco Liquidante figura como prestador de serviços, a
Emissora mantém investimento em aplicação financeira junto ao Banco Liquidante não
considerado relevante. No mais, não há qualquer relação societária comercial ou
contratual relevante entre a Emissora e o Banco Liquidante.
Entre a Devedora e o Agente Fiduciário
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Devedora não mantém com o
Agente Fiduciário qualquer relacionamento comercial.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Devedora e o Agente Fiduciário.
As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima
descrito.
Entre a Devedora e a Instituição Custodiante
Além dos serviços relacionados à presente Oferta, a Devedora não mantém com a
Instituição Custodiante qualquer relacionamento comercial.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Devedora e a Instituição
Custodiante.
As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima
descrito.
Entre a Devedora e o Banco Liquidante
Além dos serviços relacionados à presente Oferta e do eventual relacionamento
comercial no curso normal dos negócios, as partes entendem que não há qualquer
conflito de interesse resultante da atuação do Banco Liquidante.
Não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Devedora e o Banco Liquidante.
Entre a Devedora e o Sr. João Emílio Rocheto
Além da participação do Sr. João Emílio Rocheto como acionista, membro do conselho
de administração e Diretor Presidente, este também é um fornecedor relevante de
batata consumo in natura como matéria prima das atividades de industrialização da
Devedora.
As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima
descrito.
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Entre a Devedora e o Sr. José Paulo Rocheto
Além da participação do Sr. José Paulo Rocheto como acionista e membro do conselho
de administração, este também é um fornecedor relevante de batata consumo in natura
como matéria prima das atividades de industrialização da Devedora.
As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima
descrito.
Entre a Devedora e o Sr. Celso Carlos Roquetto
O Sr. Celso Carlos Roquetto é acionista e membro do conselho de administração da
Devedora.
As partes entendem que não há qualquer conflito resultante do relacionamento acima
descrito.
Entre a Devedora e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre a Sra. Ana Graziela
da Silva Rocheto e a Devedora.
Não há conflitos de interesse entre as partes deste item.
Entre a Devedora e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre a Sra. Marisa
Aparecida Margoto Rocheto e a Devedora.
Não há conflitos de interesse entre as partes deste item.
Entre o Sr. João Emílio Rocheto e o Sr. José Paulo Rocheto
Além do eventual relacionamento comercial no curso normal dos negócios, as partes
entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento
acima descrito.
Entre o Sr. João Emílio Rocheto e o Sr. Celso Carlos Roquetto
Além do eventual relacionamento comercial no curso normal dos negócios, as partes
entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento
acima descrito.
Entre o Sr. João Emílio Rocheto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Além do fato do Sr. João Emílio Rocheto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto
serem casados sob o regime da comunhão parcial de bens, as partes entendem que não
há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento acima descrito.
Entre o Sr. João Emílio Rocheto e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre o Sr. João Emílio
Rocheto e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto.
Não há conflitos de interesse entre as partes deste item.
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Entre o Sr. José Paulo Rocheto e o Sr. Celso Carlos Roquetto
Além do eventual relacionamento comercial no curso normal dos negócios, as partes
entendem que não há qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento
acima descrito.
Entre o Sr. José Paulo Rocheto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre o Sr. José Paulo
Rocheto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto. Não há conflitos de interesse entre
as partes deste item.
Entre o Sr. José Paulo Rocheto e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto
Além do fato do Sr. José Paulo Rocheto e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto serem
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, as partes entendem que não há
qualquer conflito de interesse resultante do relacionamento acima descrito.
Entre o Sr. Celso Carlos Roquetto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre o Sr. Celso Carlos
Roquetto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto. Não há conflitos de interesse
entre as partes deste item.
Entre o Sr. Celso Carlos Roquetto e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre o Sr. Celso Carlos
Roquetto e a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto. Não há conflitos de interesse entre as
partes deste item.
Entre a Sra. Ana Graziela da Silva Rocheto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Não há relações societárias ou ligações contratuais relevantes entre a Sra. Ana Graziela
da Silva Rocheto e a Sra. Marisa Aparecida Margoto Rocheto. Não há conflitos de
interesse entre as partes deste item.
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BEM BRASIL ALIMENTOS S.A.
CNPJ nº 06.004.860/0001-80
NIRE 31300124207
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE JUNHO DE 2020

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas, no dia 5 de junho de 2020, na sede social da
Bem Brasil Alimentos S.A., localizada na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, na Avenida Hitalo
Ros, 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181-419 (“Bem Brasil” ou “Companhia”).

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do

artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”) e nos termos do artigo 9, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Bem Brasil, tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3.

MESA: Presidida pelo Sr. João Emílio Rocheto e secretariada pela Sra. Flávia Yuquelson Barbosa

Urbano.

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, sobre: (i)

a aprovação dos termos e condições da 2ª (segunda) emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, da
Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) a serem subscritas pela Eco Securitizadora de
Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Securitizadora” ou “Debenturista”), no âmbito de operação de
securitização de recebíveis do agronegócio que resultará na vinculação das Debêntures como lastro de
certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 48ª (quadragésima oitava) emissão da
Securitizadora; (ii) a celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à
operação de emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), mediante securitização de
créditos do agronegócio originados pela Emissão (“Operação de Securitização”), pela Securitizadora, os
quais serão distribuídos publicamente pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0011-78 (“Coordenador
Líder”), nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada e da
Instrução CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada (“Oferta”), incluindo, mas não se
limitando, aos seguintes contratos: (a) o “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de
Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantia
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Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.” (“Escritura de
Emissão”); (b) o “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública sob o Regime de Garantia
Firme de Colocação, de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª (quadragésima
oitava) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em
Direitos Creditórios do Agronegócio Devidos pela Bem Brasil Alimentos S.A.” (“Contrato de
Distribuição”); (c) o “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para Emissão de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A., como Securitizadora, Lastreados em Direitos Creditórios do
Agronegócio Devidos pela Bem Brasil Alimentos S.A.” (“Termo de Securitização”), e demais instrumentos
que se façam necessários; (iii) a autorização à Diretoria da Companhia para praticar, inclusive por meio de
procuradores devidamente constituídos de acordo com o Estatuto Social e com a presente deliberação, todo
e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento, incluindo seus eventuais aditamentos, bem como os
documentos referentes à contratação de todos os prestadores de serviços necessários no âmbito Oferta, que
incluem, mas não se limitam, ao Coordenador Líder, à Securitizadora, ao agente fiduciário dos CRA, ao
custodiante dos CRA, ao banco liquidante dos CRA, ao escriturador dos CRA, aos assessores legais, aos
auditores independentes, à agência de classificação de risco e outros necessários à implementação e
formalização das matérias tratadas nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) a ratificação de todos os atos praticados
pela Diretoria até a presente data para fins de implementação da Emissão, da Operação de Securitização e
da Oferta.
5.
DELIBERAÇÕES: por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer ressalvas, após a discussão
da matéria constante da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
5.1. Autorizar a realização da Emissão, da Oferta e a celebração pela Companhia, na qualidade de emissora
das Debêntures, da Escritura de Emissão, com as seguintes características e condições principais, as quais
serão detalhadas e reguladas no âmbito da Escritura de Emissão:
(Os termos e as expressões iniciadas com letras maiúsculas utilizadas e não definidas na presente ata
deverão ter os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão)
(i)

Número da Emissão: a Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia;

(ii)

Número de Série: a Emissão será realizada em série única;

(iii)
Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais), na Data de Emissão (abaixo definido), podendo referido valor ser reduzido por meio de
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cancelamento de Debêntures, proporcionalmente à demanda final dos CRA aos quais as Debêntures serão
vinculadas, observada a redação do item ‘(iv)’ da presente deliberação abaixo;
(iv)
Quantidade de Debêntures: serão emitidas 240.000 (duzentas e quarenta mil) Debêntures. Caso,
por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a investidores para subscrição e
integralização dos CRA seja inferior a 240.000 (duzentos e quarenta mil) CRA, a quantidade original de
Debêntures, que conferirá lastro aos CRA, será reduzida proporcionalmente, com o consequente
cancelamento das Debêntures subscritas e não integralizadas, a ser formalizado por meio de aditamento à
Escritura de Emissão, sem a necessidade de aprovação por assembleia geral de acionistas da Companhia,
de Assembleia Geral de Debenturistas e/ou de assembleia de Titulares de CRA, para formalizar a
quantidade de Debêntures efetivamente subscritas e integralizadas e o Valor Total da Emissão, conforme
previsto no Termo de Securitização;

(v)
Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou seu saldo será atualizado a partir da data de
integralização das Debêntures, pela variação percentual acumulada do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”),
calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a integral liquidação das Debêntures, sendo o
produto da atualização incorporado ao Valor Nominal Unitário ou seu saldo automaticamente, conforme a
ser definido na Escritura de Emissão;
(vi)
Remuneração: as Debêntures farão jus a juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal
Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso, a serem definidos
em procedimento de bookbuilding, em todo caso limitado ao maior entre (i) 5,25% (cinco inteiros e vinte e
cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii) a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA
principal, nova denominação da nota do tesouro nacional, série B, principal (NTN-B) com vencimento em
agosto de 2024, apurado no Dia Útil imediatamente anterior à data do procedimento de bookbuilding, e até
3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis,
calculada pro rata temporis a partir da Data de Integralização ou última data de pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser
estabelecida na Escritura de Emissão (“Remuneração”);
(vii)
Pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga em 10 (dez) parcelas, conforme datas
previstas na tabela presente do Anexo I da Escritura de Emissão, ressalvadas as hipóteses de Resgate
Antecipado Facultativo Total e Eventos de Vencimento Antecipado a serem estabelecidos na Escritura de
Emissão;
(viii)
Fiança: o fiel, pontual e integral cumprimento de todas as obrigações, presentes e futuras,
principais e acessórias assumidas pela Companhia no âmbito das Debêntures será garantido por fiança
prestada pelos Srs. João Emílio Rocheto (“Sr. João”), José Paulo Rocheto (“Sr. José”) e Celso Carlos

209

Roquetto (“Sr. Celso”), e pelas Sras. Ana Graziela da Silva Rocheto (“Sra. Ana”) e Marisa Aparecida
Margoto Rocheto (“Sra. Marisa” e, quando em conjunto com o Sr. João, Sr. José, Sr. Celso e Sra. Ana,
“Fiadores”) em benefício do titular das Debêntures, obrigando-se cada Fiador, individualmente, de forma
irrevogável, irretratável e não solidária entre si, como fiador e principal responsável pelo pagamento de até
20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão, conforme previsto na Escritura de Emissão (“Fiança”);
(ix)
Data de Emissão: a data de emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data
de Emissão”);
(x)

Conversibilidade: as Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia;

(xi)
Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, nos
termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, as Debêntures não conferirão qualquer
privilégio especial ou geral a seus titulares;
(xii)
Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: as Debêntures terão forma nominativa,
sem emissão de cautelas ou certificados, provando-se a sua titularidade pelo Livro de Registro das
Debêntures da Emissora, nos termos dos artigos 31 e 63 da Lei das Sociedades por Ações;
(xiii)
Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão vencimento em até 5 (cinco) anos contados da
Data de Emissão, conforme a data de vencimento a ser definida na Escritura de Emissão, ressalvadas as
hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total e Eventos de Vencimento Antecipado a serem
estabelecidos na Escritura de Emissão;
(xiv)
Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”);
(xv)
Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas pela Securitizadora na Data
de Integralização (conforme definida na Escritura de Emissão), mediante a celebração do Boletim de
Subscrição e integralizadas na Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário;
(xvi)
Prazo de Subscrição e Integralização: As Debêntures serão integralizadas a qualquer tempo,
durante o período da Oferta, conforme ocorra a integralização dos CRA, observados os termos e condições
do Termo de Securitização e da Escritura de Emissão;
(xvii)

Repactuação Programada: as Debêntures não estarão sujeitas à repactuação programada;

(xviii) Amortização: o pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado será realizado em 7 (sete)
parcelas, conforme datas a serem previstas no Anexo I da Escritura de Emissão, observadas as hipóteses de
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Resgate Antecipado Facultativo Total e Eventos de Vencimento Antecipado a serem estabelecidos na
Escritura de Emissão;
(xix)
Aquisição Facultativa: a Companhia não poderá adquirir as Debêntures nos termos do artigo 55,
§ 3º, da Lei das Sociedades por Ações;
(xx)
Amortização Extraordinária Facultativa: não haverá amortização extraordinária facultativa das
Debêntures;
(xxi)
Resgate Antecipado Facultativo Total: a Companhia poderá optar por realizar o resgate
antecipado da totalidade das Debêntures, nos termos a serem definidos na Escritura de Emissão (“Resgate
Antecipado Facultativo Total”);
(xxii)
Eventos de Vencimento Antecipado: a ocorrência dos eventos de vencimento antecipado das
Debêntures, a serem descritos na Escritura de Emissão (“Eventos de Vencimento Antecipado”), desde que
não sanados nos respectivos prazos de cura, conforme aplicável, poderá acarretar o vencimento antecipado
das Debêntures, nos termos a serem definidos na Escritura de Emissão;
(xxiii) Destinação de Recursos: os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados
exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Companhia, de batata consumo “in
natura” de produtores rurais, como matéria-prima de atividades da Companhia relacionadas ao
agronegócio, conforme vier a ser detalhado na Escritura de Emissão;
(xxiv) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de quaisquer obrigações
pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e
não pago, acrescido da Remuneração devida, que continuará a incidir sobre o valor original do débito em
atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e
(xxv)
Demais Características: as demais características das Debêntures encontrar-se-ão descritas na
Escritura de Emissão e nos demais documentos da Oferta.
5.2. A participação da Bem Brasil na Operação de Securitização, em que serão usadas como lastro as
Debêntures de emissão da Bem Brasil, bem como na Oferta dos CRA, e a autorização à Diretoria da Bem
Brasil para a realização (i) da contratação dos prestadores de serviços necessários à Emissão das
Debêntures e à realização da Operação de Securitização e da Oferta; e (ii) da celebração pela Companhia
da Escritura de Emissão e eventuais aditamentos, incluindo o aditamento para refletir o resultado do
procedimento de bookbuilding, bem como de todos e quaisquer instrumentos necessários à Emissão, à
Operação de Securitização e à Oferta, inclusive o Contrato de Distribuição, o Termo de Securitização e
demais instrumentos que se façam necessários para a concretização das operações ora mencionadas,
incluindo seus respectivos aditamentos, conforme aplicável.
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5.3. A autorização à Diretoria da Companhia para praticar, inclusive por meio de procuradores
devidamente constituídos de acordo com o Estatuto Social e com a presente deliberação, todos e quaisquer
atos necessários à implementação, formalização e consecução da Emissão, da Operação de Securitização,
da Oferta, incluindo autorização para discutir, negociar e definir os termos e condições das Debêntures e
dos CRA, celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos, inclusive contratar os prestadores de
serviços para a Emissão e para a Oferta, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e
eventuais aditamentos, conforme aplicável.
5.4. A ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data, para a
implementação da Emissão, da Operação de Securitização, da Oferta e demais atos delas decorrentes.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada
conforme e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: João Emílio Rocheto – Presidente; e Flávia Yuquelson
Barbosa Urbano - Secretária. Acionistas Presentes: João Emílio Rocheto; José Paulo Rocheto; Celso
Carlos Roquetto.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
Araxá, 5 de junho de 2020.

__________________________________
João Emílio Rocheto
Presidente

Assinado digitalmente por
JOAO EMILIO ROCHETO
Data: 10/06/2020 13:58:44 03:00
CPF: 01690616806
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ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 10.753.164/0001-43
NIRE nº 35300367308
CVM nº 21741
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2020
1.

Data, Hora e Local: Realizada em 05 de junho de 2020, às 10:00 horas, na sede

social da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Pedroso de Morais, nº
1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-001.
2.

Presença: Presentes todos os membros da Diretoria da Companhia.

3.

Convocação: Convocada pelo Diretor Presidente, conforme o Artigo 20, Parágrafo

Primeiro, Inciso IV, do Estatuto Social da Companhia.
4.

Mesa: Sr. Milton Scatolini Menten, na qualidade de Presidente; e Sr. João Carlos Silva

de Ledo Filho, na qualidade de Secretário.
5.

Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a retificação das deliberações da Reunião de

Diretoria da Companhia realizada em 17 de abril de 2020 (“Reunião Original”), cuja ata foi
48ª (quadragésima oitava) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA” e
“Emissão”), exclusivamente com relação aos subitens (ii), (iii) e (ix) do item 6. da ata da
Reunião Original; (ii) a autorização aos diretores da Companhia a celebrar todos e quaisquer
contratos e instrumentos no âmbito da Emissão, inclusive para contratação de prestadores de
serviços; e (iii) a ratificação e consolidação de todas as características da Emissão, nos
termos da presente deliberação, conforme atribuição prevista no inciso I do artigo 15 em
conjunto com o artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.
6.

Deliberações: Foi aprovada pelos Diretores da Companhia, por unanimidade:

(A) A retificação de termos e condições da Emissão e dos CRA previstos na Reunião Original,
para refletir a seguinte modificação:
Alterar a redação dos subitens (ii), (iii) e (ix) do Item 6. da ata da Reunião Original, de modo
que, onde lia-se:
“(ii) serão emitidos inicialmente 150.000 (cento e cinquenta mil) CRA, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na respectiva data de emissão;” leia-se: “(ii) serão
emitidos inicialmente 200.000 (duzentos mil) CRA, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00
(mil reais), na respectiva data de emissão;”;
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registrada na JUCESP sob o nº 193.835/20-4, em sessão de 03 de junho de 2020, referente à

“(iii)

a

totalidade

dos

CRA

a

serem

emitidos

corresponderão,

inicialmente,

a

R$

150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), na respectiva data de emissão;” leia-se:
“(iii)

a

totalidade

dos

CRA

a

serem

emitidos

corresponderão,

inicialmente,

a

R$

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na respectiva data de emissão;“; e
“(ix) Remuneração dos CRA: os CRA farão jus a juros remuneratórios incidente sobre o valor
nominal unitário atualizado dos CRA ou saldo do valor nominal unitário atualizado dos CRA,
conforme o caso, por taxa a ser definida em Procedimento de Bookbuilding, calculada pro rata
temporis a partir da Data de Integralização ou última data de pagamento da Remuneração,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento;” leia-se: “Remuneração dos CRA: Os CRA
farão jus a juros remuneratórios incidente sobre o valor nominal unitário atualizado dos CRA
ou saldo do valor nominal unitário atualizado dos CRA, conforme o caso, a serem definidos por
meio do Procedimento de Bookbuilding, em todo o caso limitado ao maior entre: (a) 5,25%
(cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano; e (b) a somatória, de forma
exponencial, entre o Tesouro IPCA, apurado no Dia Útil imediatamente anterior à data do
Procedimento de Bookbuilding, e até 3,3% (três inteiros e três décimos por cento) ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada pro rata temporis a partir da data
de integralização ou última data de pagamento da remuneração, conforme o caso, até a data
do efetivo pagamento, conforme fórmula a ser estabelecida no Termo de Securitização (conforme
abaixo definido);.”
(B)

A autorização aos diretores da Companhia a celebrar todos e quaisquer contratos e

(C)

A ratificação e consolidação das características da Emissão, nos termos da presente

deliberação e da Reunião Original, conforme ratificada, nos seguintes termos:
Deliberações: Conforme delegação de poderes à Diretoria para aprovação de

“6.

emissão de certificados de recebíveis do agronegócio e de seus termos e condições, nos
termos do artigo 15, inciso I, e do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada
pelos Diretores, por unanimidade, a realização da Emissão, a qual terá como principais
características:
(i) a Emissão será realizada em Série Única;
(ii) serão emitidos inicialmente 200.000 (duzentos mil) CRA, com valor nominal unitário de
R$ 1.000,00 (mil reais), na respectiva data de emissão;
(iii)

a

totalidade

dos

CRA

a

serem

emitidos

corresponderão,

inicialmente,

a

R$

200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), na respectiva data de emissão;
(iv) a quantidade de CRA a ser inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20%
(vinte por cento), por meio do exercício, total ou parcial, da opção de lote adicional (“Opção
de Lote Adicional”);
(v) os CRA serão lastreados em Debêntures da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures da
empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S.A. (“Debêntures”);
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instrumentos no âmbito da Emissão, inclusive para contratação de prestadores de serviços;

(vi) os CRA serão objeto de oferta pública, sob regime de garantia firme para a totalidade dos
CRA da Emissão a serem inicialmente ofertados, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada;
(vii) eventual colocação de CRA oriundos do exercício da opção de lote adicional, será
distribuída sob o regime de melhores esforços de colocação;
(viii) O valor nominal unitário dos CRA ou seu saldo será atualizado a partir da data de
integralização dos CRA, pela variação percentual acumulada do IPCA, calculada de forma pro
rata temporis por dias úteis até a integral liquidação dos CRA, sendo o produto da atualização
incorporado ao valor nominal unitário dos CRA ou seu saldo automaticamente;
(ix) Remuneração dos CRA: Os CRA farão jus a juros remuneratórios incidente sobre o valor
nominal unitário atualizado dos CRA ou saldo do valor nominal unitário atualizado dos CRA,
conforme o caso, a serem definidos por meio do Procedimento de Bookbuilding, em todo o
caso limitado ao maior entre: (a) 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)
ao ano; e (b) a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA, apurado no Dia Útil
imediatamente anterior à data do Procedimento de Bookbuilding, e até 3,5% (três inteiros e
cinco décimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada
pro rata temporis a partir da data de integralização ou última data de pagamento da
remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, conforme fórmula a ser
estabelecida no Termo de Securitização (conforme abaixo definido);
(x) a integralização dos CRA será realizada em moeda corrente nacional e por intermédio dos

(xi) os CRA contarão com a instituição de regime fiduciário sobre os direitos creditórios que
lastreiam a Emissão;
(xii) as Debêntures contarão com a constituição de garantia fidejussória na modalidade de
Fiança;
(xiii) todas as demais condições da Emissão constarão no “Termo de Securitização de
Créditos do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série
Única da 48ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Lastreados em Créditos do Agronegócio Devidos pela Bem Brasil Alimentos S.A.” a ser
formalizado pela Companhia e o agente fiduciário da 48ª Emissão de CRA da Companhia.”
(“Termo de Securitização”)
7.

Encerramento da Reunião e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,

oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi
esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes, incluindo a totalidade dos
membros da Diretoria da Companhia, os Srs. Milton Scatolini Menten e Cristian de Almeida
Fumagalli.
A presente ata confere com a lavrada em livro próprio.
São Paulo, 05 de junho de 2020.
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procedimentos estabelecidos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;

(Página de Assinaturas da Ata de Reunião de Diretoria da Eco Securitizadora de Direitos
Creditórios do Agronegócio S.A realizada em 05 de junho de 2020)

_______________________________

________________________________
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ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ

yW/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞąŵďŝŽ͕dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͕͘͘ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ĐŽŵ ĞŶĚĞƌĞĕŽ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ :ƵƐĐĞůŝŶŽ <ƵďŝƚƐĐŚĞĐŬ͕ ϭ͘ϵϬϵ͕ ϯϬǑ ĂŶĚĂƌ͕ sŝůĂ EŽǀĂ ŽŶĐĞŝĕĆŽ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ
ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĂ WĞƐƐŽĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ĐŽŶŽŵŝĂ ;ΗEW:ΗͿ ƐŽď Ž ŶǑ
ϬϮ͘ϯϯϮ͘ϴϴϲͬϬϬϭϭͲϳϴ͕ ŶĞƐƚĞ ĂƚŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞƵ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂů
;ΗŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌΗͿ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞůŽĂƌƚŝŐŽϱϲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ”),
ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂůşĚĞƌĚĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĂĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐĐŽŵ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂƉĞƌĂŶƚĞĂComissão de Valores Mobiliários (“sD”)ƐŽďŽ
ŶǑϮϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽ
ĚĞDŽƌĂŝƐ͕ϭ͘ϱϱϯ͕ϯǑĂŶĚĂƌ͕ĐŽŶũƵŶƚŽϯϮ͕WϬϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕WŝŶŚĞŝƌŽƐ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽď
Ž ŶǑ ϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ (respectivamente, “Z”, "ŵŝƐƐŽƌĂΗ Ğ ΗŵŝƐƐĆŽΗͿ͕ ĚĞĐůĂƌĂ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϱϲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϰϬϬ͕ĚĞϮϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂ͕ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĨŝŶƐ Ğ ĞĨĞŝƚŽƐ͗ ;ŝͿ ƋƵĞ ƚŽŵŽƵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐĂƵƚĞůĂƐ Ğ ĂŐŝƵ ĐŽŵ
ĞůĞǀĂĚŽƐƉĂĚƌƁĞƐĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂ͕ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽƉĞůĂĨĂůƚĂĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂŽƵŽŵŝƐƐĆŽ͕ƉĂƌĂ
ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ͗ ;ĂͿ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ƐĆŽ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌƌĞƚĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƵŵĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͖Ğ;ďͿĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐĂŽŵĞƌĐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚŽ Ž ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂƋƵĞůĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ŽƵ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵŽƉƌŽƐƉĞĐƚŽ
preliminar da Oferta (“WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ”) e integrarão o prospecto definitivo da
Oferta (“WƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽ”) são ou serão suficientes, conforme o caso, permitindo
ĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĂƚŽŵĂĚĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͖;ŝŝͿŽdĞƌŵŽ
ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ Ž WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĐŽŶƚĠŵ Ğ ŽWƌŽƐƉĞĐƚŽ ĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĐŽŶƚĞƌĄ͕ ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĞůŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽ
Z Ă ƐĞƌ ŽĨĞƌƚĂĚŽ͕ĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ŽƐ
ƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƐƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖Ğ;ŝŝŝͿŽ
“dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƉĂƌĂ ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ
ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ ĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ Ğŵ ƌĂƐŝů ůŝŵĞŶƚŽƐ ^͘͘” (“dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ”), o
WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĨŽŝ͕ Ğ Ž WƌŽƐƉĞĐƚŽ ĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ƐĞƌĄ͕ ĞůĂďŽƌĂĚŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ŶŽƌŵĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐƐĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ă/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬĞă/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDŶǑϲϬϬ͕ĚĞϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘


ηϭϭϮϴϱϵϲϲǀϭ
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KƐ ƚĞƌŵŽƐ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŵ ŝŶŝĐŝĂŝƐ Ğŵ ŵĂŝƷƐĐƵůĂƐ ƚĞŵ Ž ŵĞƐŵŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽ Ă ĞůĞƐ
ĂƚƌŝďƵşĚŽƐŶŽWƌŽƐƉĞĐƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϬĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͘


yW/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞąŵďŝŽ͕dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘
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dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ



ƉĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞ



ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ
ĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐŵŝƐƐĆŽĚĂ



ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͘͘
ĐŽŵŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ


>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘


ĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŵ


^>tŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞąŵďŝŽ>ƚĚĂ͘
ĐŽŵŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ




ĂƚĂĚŽĚĞ•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ




ηϭϭϮϯϯϬϰϭǀϮϯ
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1ŶĚŝĐĞ

&/E/O^͕WZK^hdKZ/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
ϭ͘
Ϯ͘
Z/dK^K'ZKE'M/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
ϯ͘
ZdZ1^d/^D/^^KK^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
ϰ͘
W>EK/^dZ/h/K͕Z'/DK>KKK^Z>/Yh/KK&Zd͘͘ϯϭ
ϱ͘
^d/EKK^ZhZ^K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϮ
ϲ͘
dh>/KDKEdZ/ZDhEZKK^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϱ
ϳ͘
Z^'dEd/WKKZ/'dMZ/KK^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϭ
ϴ͘
sEdK^sE/DEdKEd/WK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
ϵ͘
Z'/D&/h/Z/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϱ
ϭϬ͘
D/E/^dZK K WdZ/DNE/K ^WZK   >/Yh/K K WdZ/DNE/K
^WZK ϲϲ
ϭϭ͘
KZ/'O^>ZO^^hZ/d/KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϭ
ϭϮ͘
'Ed&/h/Z/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴϯ
ϭϯ͘
KZEK^Z/dK^K'ZKE'M/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϭ
ϭϰ͘
^^D>/'Z>K^d/dh>Z^K^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϮ
ϭϱ͘
&dKZ^Z/^K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ
ϭϲ͘
^W^^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵϴ
ϭϳ͘
Wh>//͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϮ
ϭϴ͘
/^WK^/O^&/E/^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϮ
ϭϵ͘
>'/^>KW>/s>&KZK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϰ
EyK/ͲZdZ1^d/^K^Z/dK^K'ZKE'M/Ks/Eh>K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬϴ
EyK//ͲKZDEdK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϭ
EyK///ͲZKEK'ZDW'DEdKZDhEZK͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϯ
EyK/sͲ>ZKKKKZEKZ>1Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϱ
EyKsͲ>ZKKKKZEKZ>1Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϲ
EyKs/Ͳ>ZKD/^^KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϴ
EyKs//Ͳ>ZKD/^^KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϵ
EyKs///Ͳ>ZKD/^^KZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭ
EyK/yͲ>ZKK'Ed&/h/Z/K͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮ
EyKy–>ZKh^dM/͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϰ
EyKy/ͲKWZO^'Ed&/h/Z/KK^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϲ
EyK y// Ͳ YhZK Z^hDK ^ ZDhEZO^  D/^^KZ͕ K 'Ed &/h/Z/K͕ 
/E^d/dh/Kh^dK/Ed͕Kh/dKZ/EWEEdD/^^KZ^Z/dhZKZ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϭ
EyKy///ͲdZ/hdKK^Z͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰϮ
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dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞ
ZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿŵŝƐƐĆŽĚĂ
ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐ
ĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘

WĞůŽƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞŶĂŵĞůŚŽƌĨŽƌŵĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͗

ϭ͘
ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌ
ĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ
Dobiliários (“sD”)͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂ
ǀĞŶŝĚĂ WĞĚƌŽƐŽ ĚĞ DŽƌĂŝƐ͕ ϭ͘ϱϱϯ͕ ϯǑ ĂŶĚĂƌ͕ ĐŽŶũƵŶƚŽϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕
WŝŶŚĞŝƌŽƐ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƐƐŽĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
Economia (“EW:”) ƐŽď Ž ŶǑϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ͕ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĂƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ Ğ ĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐ ŶĂ :ƵŶƚĂ ŽŵĞƌĐŝĂů ĚŽ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ
Paulo (“:h^W”) sob o NIRE ϯϱϯϬϬϯϲϳϯϬϴ͕ŶĞƐƚĞĂƚŽĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ
na forma do seu estatuto social (“^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ” ou “ŵŝƐƐŽƌĂ”); e

EĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽŶŽŵĞĂĚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϬǑĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰĞĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯ͕

Ϯ͘
^>t ŽƌƌĞƚŽƌĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ Ğ ąŵďŝŽ >ƚĚĂ͕͘ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă
ĞǆĞƌĐĞƌĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͕ĐŽŵƐĞĚĞ
ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŶĂ ZƵĂ ŽƵƚŽƌ ZĞŶĂƚŽ WĂĞƐ ĚĞ
ĂƌƌŽƐ͕ϳϭϳ͕ϭϬǑĂŶĚĂƌ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŶǑϱϬ͘ϲϱϳ͘ϲϳϱͬϬϬϬϭͲϴϲ͕ŶĞƐƚĞĂƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞƵĐŽŶƚƌĂƚŽsocial (“ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ”)͘

YƵĂŶĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂĞŽ ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐĞƌĆŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐ
“WĂƌƚĞƐ” e, individualmente, “WĂƌƚĞ”.

ĞůĞďƌĂŵŽƉƌĞƐĞŶƚĞ“dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽ
ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ
ŽŝƚĂǀĂͿ ŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘
>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ Ğŵ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ Ğŵ ƌĂƐŝů ůŝŵĞŶƚŽƐ ^͘͘”
;“dĞƌŵŽ” ŽƵ “dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ”Ϳ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă >Ğŝ ŶǑ ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ
dezembro de 2004, conforme alterada (“>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ”), que será regido pĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĐůĄƵƐƵůĂƐ͕ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ͘


ϭ͘
ĞĨŝŶŝĕƁĞƐ͕WƌĂǌŽƐĞƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ
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ϭ͘ϭ͘
ĞĨŝŶŝĕƁĞƐ͗WĂƌĂĨŝŶƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ŽƐƚĞƌŵŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĂďĂŝǆŽ
ƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĂĞůĞƐĂƚƌŝďƵşĚŽƐŶĞƐƚĂĐůĄƵƐƵůĂ͕ƐĂůǀŽƐĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ŽƵ ƐĞ Ž ĐŽŶƚĞǆƚŽ ĂƐƐŝŵ Ž ĞǆŝŐŝƌ͘ dŽĚĂƐ ĂƐ ĚĞĨŝŶŝĕƁĞƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĞŵŽƐŝŶŐƵůĂƌŝŶĐůƵŝƌĆŽŽƉůƵƌĂůĞ
ǀŝĐĞͲǀĞƌƐĂĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞŵƉƌĞŐĂĚĂƐŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞŶŽŐġŶĞƌŽŵĂƐĐƵůŝŶŽŽƵĨĞŵŝŶŝŶŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͘

“ŐġŶĐŝĂ
ĚĞ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ^ƚĂŶĚĂƌĚ Θ WŽŽƌΖƐ ZĂƚŝŶŐƐ ĚŽ ƌĂƐŝů >ƚĚĂ͕͘
ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽ” ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĞŵƉƌĞƐĄƌŝĂ ůŝŵŝƚĂĚĂ͕ ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ
ƌŝŐĂĚĞŝƌŽ&ĂƌŝĂ>ŝŵĂ͕ϮϬϭ͕ŽŶũ͘ϭϴϭĞϭϴϮ͕WϬϱ͘ϰϮϲͲϭϬϬ͕
ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŶǑϬϮ͘Ϯϵϱ͘ϱϴϱͬϬϬϬϭͲϰϬ͘
“ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ”
^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ^>t ŽƌƌĞƚŽƌĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ Ğ ąŵďŝŽ >ƚĚĂ͕͘

ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂŶŽƉƌĞąŵďƵůŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ŶĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂĐŽŵƵŶŚĆŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐ
Z͘
“ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽ͕
ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵϳ;ƐĞƚĞͿƉĂƌĐĞůĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂƚĂďĞůĂ
ĚĂ ůĄƵƐƵůĂ ϲ͘ϰ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĐĂƌġŶĐŝĂ Ğ ĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĞĚĞƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ĚŽƐZĞͬŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘

“E/D”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă E/D Ͳ ƐƐŽĐŝĂĕĆŽ ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĂƐ ŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĚŽƐ DĞƌĐĂĚŽƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ Ğ ĚĞ ĂƉŝƚĂŝƐ͕ƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ ĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽ ƉƌŝǀĂĚŽ͕ ĐŽŵ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ
WĂƵůŽ͕ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ ĚĂƐ EĂĕƁĞƐ hŶŝĚĂƐ͕ ϴϱϬϭ͕ ϮϭǑ ĂŶĚĂƌ͕
ĐŽŶũƵŶƚŽ͕WŝŶŚĞŝƌŽƐ͕WϬϱϰϮϱͲϬϳϬ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŽ
ŶǑϯϰ͘Ϯϳϭ͘ϭϳϭͬϬϬϬϭͲϳϳ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĂŶƷŶĐŝŽ ĚĞ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ
ŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĚĂϯĞ
ĚĂsD͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϮϵĞϱϰͲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsD
ϰϬϬ͘

“ŶƷŶĐŝŽĚĞ
ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ” 

“ŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽ”

“ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĚŝǀƵůŐĂĚŽŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐ
ĚĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĚŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ͕ ĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĚĂ ϯ ĞĚĂ
sD͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽƐ ĂƌƚŝŐŽƐ ϱϮ Ğ ϱϰͲ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD
ϰϬϬ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϭϰĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
DŽŶĞƚĄƌŝĂ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ ĚŽƐ Z͕ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
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“Auditor
Independente”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ<WD'h/dKZ^/EWEEd^͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂ
ŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂZƵĂƌƋƵŝƚĞƚŽ
KůĂǀŽZĞĚŝŐĚĞĂŵƉŽƐ͕ϭϬϱ͕dŽƌƌĞͲϲǑ͕ϳǑ͕ϴǑ;WĂƌƚĞƐͿ͕ϭϭǑ
Ğ ϭϮǑ ;WĂƌƚĞƐͿ ĂŶĚĂƌĞƐ͕ sŝůĂ ^ĆŽ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕ W ϬϰϳϭϭͲϵϬϰ͕
ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ŶǑϱϳ͘ϳϱϱ͘ϮϭϳͬϬϬϬϭ͘Ϯϵ͕ŽƵƐĞƵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕
ŽƵƐĞƵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƉĂƌĂĂƵĚŝƚĂƌĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕
ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ
ĕƁĞƐ Ğ ŶĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ ŶǑϲϬϬͬϭϴ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĂ
ůĄƵƐƵůĂϰ͘ϮϱĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ƵƚŽƌŝĚĂĚĞ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĂůƋƵĞƌWĞƐƐŽĂ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞŽƵſƌŐĆŽ;ŝͿǀŝŶĐƵůĂĚĂ;ŽͿ͕
ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƌĂƐŝůĞͬŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĂŽWŽĚĞƌ
WƷďůŝĐŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ĞŶƚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐ
WŽĚĞƌĞƐ:ƵĚŝĐŝĄƌŝŽ͕>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽĞͬŽƵǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐĞŽƵƚƌĂƐ
WĞƐƐŽĂƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽƉƷďůŝĐŽ͖ĞͬŽƵ;ŝŝͿƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞŽƵĞƐƚĞũĂ
ǀŝŶĐƵůĂĚĂ;ŽͿ Ă ŵĞƌĐĂĚŽƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ Ğ ŽƵƚƌĂƐ WĞƐƐŽĂƐ
ĐŽŵ ƉŽĚĞƌ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ͕ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌ ĞͬŽƵ ƉƵŶŝƚŝǀŽ͕ ŶŽ ƌĂƐŝů
ĞͬŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘

“ǀŝƐŽĂŽDĞƌĐĂĚŽ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĂǀŝƐŽ ĂŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ă KĨĞƌƚĂ͕ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ
ŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĚĂϯĞ
ĚĂsD͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϱϯĞϱϰͲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsD
ϰϬϬ͘

“ϯ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂϯ^͘͘–ƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽͲ^ĞŐŵĞŶƚŽd/W
hdsD͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĂďĞƌƚŽĐŽŵƐĞĚĞŶĂ
ĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂWƌĂĕĂŶƚƀŶŝŽ
WƌĂĚŽ͕ϰϴ͕ϳΣĂŶĚĂƌ͕ĞŶƚƌŽ͕WϬϭϬϭϬͲϬϭϬ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:
ƐŽď Ž Ŷ͘ǑϬϵ͘ϯϰϲ͘ϲϬϭͬϬϬϬϭͲϮϱ͕ ĞŶƚŝĚĂĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĞƉĞůĂsD͕ƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĐƵƐƚſĚŝĂ ĚĞ ĂƚŝǀŽƐ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ Ğ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͘

“E”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͘

“ĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽEKZ^K^͕͘͘ĐŽŵƐĞĚĞŶĂŝĚĂĚĞĚĞ
KƐĂƐĐŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŶŽ EƷĐůĞŽ ŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞƵƐ͕
ƐͬŶǑ͕sŝůĂ zĂƌĂ͕ WϬϲϬϮϵͲϵϬϬ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW:ͬD ƐŽďŽ
ŶǑϲϬ͘ϳϰϲ͘ϵϰϴͬϬϬϬϭͲϭϮ͕ŽƵŽƵƚƌĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƋƵĞ
ǀĞŶŚĂ ƐƵďƐƚŝƚƵşͲůŽ ŶĞƐƐĂ ĨƵŶĕĆŽ͕ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ
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ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ
Z͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂϰ͘Ϯϰ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
“ŽůĞƚŝŵĚĞ
^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ ĐĂĚĂ ďŽůĞƚŝŵ ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƋƵĂů ŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĨŽƌŵĂůŝǌĂƌĆŽĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐZ͘

“d/WϮϭ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž d/W Ϯϭ – dşƚƵůŽƐ Ğ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂϯ͘

“DE”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽŽŶƐĞůŚŽDŽŶĞƚĄƌŝŽEĂĐŝŽŶĂů͘

“EW:”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƐƐŽĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĐŽŶŽŵŝĂ͘

“W&”
“ſĚŝŐŽŝǀŝů”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƐƐŽĂƐ &şƐŝĐĂƐ ĚŽ
DŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂĐŽŶŽŵŝĂ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϰϬϲ͕ĚĞϭϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϬϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“ſĚŝŐŽĚĞWƌŽĐĞƐƐŽ
ŝǀŝů”
“K&/E^”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϭϬϱ͕ĚĞϭϲĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂŽ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ
^ŽĐŝĂů͘

“ŽŶĚŝĕƁĞƐ
WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕
Ă ƐĞƌĞŵ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂůĄƵƐƵůĂϯ͘ϭĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘

“ŽŶƚĂ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞŶǑϱϬϱϭͲϮ͕ŶĂĂŐġŶĐŝĂŶǑϯϯϵϲ͕
ĚŽ ĂŶĐŽ ƌĂĚĞƐĐŽ ^͘ ;ϮϯϳͿ͕ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕
ĂƚƌĞůĂĚĂĂŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘

“ŽŶƚĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ĐŽŶƚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŶǑϱϬϵϴͲϵ͕ ŶĂ ĂŐġŶĐŝĂϯϯϵϲ͕ ĚŽ
ĞƐƉĞƐĂƐ”
ĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĚĂ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŶĂ ƋƵĂů ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ
“ŽŶƚĂ ĚĞ >ŝǀƌĞ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞŶǑϱϭϵϴϴͲϯ͕ŵĂŶƚŝĚĂŶĂĂŐġŶĐŝĂ
DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ”
ŶǑϬϵϰϰ͕ĚŽĂŶĐŽ/ƚĂƷ^͕͘͘ĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͘

“ŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ”


Significa o “ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ͕ ŽůŽĐĂĕĆŽ Ğ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƷďůŝĐĂ͕ĐŽŵƐĨŽƌĕŽƐZĞƐƚƌŝƚŽƐ͕ƐŽďŽZĞŐŝŵĞĚĞ
'ĂƌĂŶƚŝĂ&ŝƌŵĞĚĞŽůŽĐĂĕĆŽ͕ĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ
ĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿ
ŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ >ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ Ğŵ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ Ğŵ ƌĂƐŝů ůŝŵĞŶƚŽƐ ^͘͘”,
ĐĞůĞďƌĂĚŽĞŵϭϬĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬĞĂĚŝƚĂĚŽĞŵϭϮĚĞũƵŶŚŽ
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ĚĞϮϬϮϬ͕ĞŶƚƌĞĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĂĞǀĞĚŽƌĂ
ĞŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞƐŶƵĞŶƚĞƐ͕ƉŽƌ
ŵĞŝŽ ĚŽ ƋƵĂů Ă ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĂŵ Ž
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂKĨĞƌƚĂ͘
“ŽŶƚƌŽůĂĚĂ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĞ ΗŽŶƚƌŽůĞΗ ĂďĂŝǆŽͿ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͘&ŝĐĂŵĞǆĐůƵşĚĂƐĚĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞΗŽŶƚƌŽůĂĚĂΗĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƐƋƵĂŝƐĂĞǀĞĚŽƌĂŶĆŽƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƐſĐŝŽƋƵĞůŚĞĂƐƐĞŐƵƌĞŵ͕ĚĞ
ŵŽĚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐǀŽƚŽƐŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů Ğ Ž ƉŽĚĞƌ ĚĞ ĞůĞŐĞƌ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ĞͬŽƵŶĆŽƵƐĞĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƉŽĚĞƌƉĂƌĂĚŝƌŝŐŝƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞ
ŽƌŝĞŶƚĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƚĂů
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘

“ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ”Ğ
“ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
definição de “Controle” abaixo͘

“ŽŶƚƌŽůĞ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƐſĐŝŽŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂƋƵĞ
ĂƐƐĞŐƵƌĞŵ͕ĚĞŵŽĚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͗
;ŝͿ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ŶĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ĚĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ Ğ ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͖ ;ŝŝͿ Ă ĞůĞŝĕĆŽ ĚĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚŽĐŽŶƐĞůŚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͖Ğ;ŝŝŝͿ
ŽƵƐŽĚŽƉŽĚĞƌƉĂƌĂĚŝƌŝŐŝƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞŽƌŝĞŶƚĂƌŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͘

“ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂyW/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞąŵďŝŽ͕dşƚƵůŽƐĞ
sĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͕͘͘ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽ
ƐŝƐƚĞŵĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĐŽŵĞƐĐƌŝƚſƌŝŽ
ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ:ƵƐĐĞůŝŶŽ<ƵďŝƚƐĐŚĞŬ͕ϭ͘ϵϬϵ͕dŽƌƌĞ^Ƶů͕ϮϱǑĂŽϯϬǑ
ĂŶĚĂƌ͕ sŝůĂ EŽǀĂ ŽŶĐĞŝĕĆŽ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď Ž ŶǑ
ϬϮ͘ϯϯϮ͘ϴϴϲͬϬϬϭϭͲϳϴ͘

“ZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĞǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵſƌƵŵ
ĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŵƚŽĚŽƐŽƐZƐƵďƐĐƌŝƚŽƐĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐ Ğ ŶĆŽ ƌĞƐŐĂƚĂĚŽƐ͕ ĞǆĐůƵşĚŽƐ ŽƐ Z ƋƵĞ Ă
ŵŝƐƐŽƌĂĞͬŽƵĂĞǀĞĚŽƌĂĞͬŽƵŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ƐĞũĂŵƚŝƚƵůĂƌĞƐŽƵƉŽƐƐƵĂŵĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ŽƐƋƵĞƐĞũĂŵĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐůŝŐĂĚĂƐăŵŝƐƐŽƌĂŽƵăĞǀĞĚŽƌĂ͕
ŽƵĚĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌĞŵƉƌĞƐĂƐ
ůŝŐĂĚĂƐ ă ŵŝƐƐŽƌĂ ŽƵ ă ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ĂƐƐŝŵ ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐ
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ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕
ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵƉƌĞƐĂƐƐŽďĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƵŵŽƵ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞ ƐĞƵƐ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ďĞŵ
ĐŽŵŽ ƐĞƵƐ ĐƀŶũƵŐĞƐ͕ ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕ ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ͕
ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐĞĐŽůĂƚĞƌĂŝƐĂƚĠŽϮǑŐƌĂƵ͘
“Z”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ
ƐĠƌŝĞ ƷŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ă ƐĞƌĞŵ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ĐŽŵ ůĂƐƚƌŽ ŶŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğ ƌĞŐƵůĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ƌĠĚŝƚŽƐĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵƚŽĚŽƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
Ğ ĂĐĞƐƐſƌŝŽƐ͕ ĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƉŽƌ ĨŽƌĕĂ ĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĞŶƋƵĂĚƌĂĚŽƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ϭǑ͕ ĚŽ
ĂƌƚŝŐŽ Ϯϯ͕ ĚĂ >Ğŝ ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ ůŝǀƌĞƐ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ NŶƵƐ͕ ƋƵĞ
ĐŽŵƉƁĞŵŽůĂƐƚƌŽĚŽƐZ͕ĂŽƐƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĞŵ
ĐĂƌĄƚĞƌ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ ƉŽƌ ĨŽƌĕĂ ĚŽ ƌĞŐŝŵĞ
ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“^>>”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽ͘

“ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ”ŽƵ
“ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂsMZdy/^dZ/h/KZd1dh>K^s>KZ^
DK/>/Z/K^ >d͕͘ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶĂ
ŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ
ƌŝŐĂĚĞŝƌŽ &ĂƌŝĂ >ŝŵĂ͕ ŶǑ Ϯ͘Ϯϳϳ͕ ϮǑ ĂŶĚĂƌ͕ WϬϭϰϱϮͲϬϬϬ͕
ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ͬDƐŽďŽŶǑϮϮ͘ϲϭϬ͘ϱϬϬͬϬϬϬϭͲϴϴ

“sD”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͘

“ĂƚĂĚĞŵŝƐƐĆŽ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZ͕ƋƵĂůƐĞũĂ͕ϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞ
ϮϬϮϬ͘

“ĂƚĂĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŝƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZ͕
ĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞŶĂĐŝŽŶĂů͕ŶŽĂƚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐZ͘

“ĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ ĐĂĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĂŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϲ͘ϯ
ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ” ^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͕ƋƵĂůƐĞũĂ͕ϭϱĚĞũƵůŚŽ

ĚĞ ϮϬϮϱ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽĞͬŽƵĚĞƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZ͕
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
“ĞďġŶƚƵƌĞƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ĂƐ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŶĆŽ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ͕ ĚĂ
ĞƐƉĠĐŝĞ ƋƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝĂ͕ ĐŽŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂ͕
ĞŵƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͕ĚĂϮǐ;ƐĞŐƵŶĚĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƉĂƌĂ
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ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ ĞŵŝƚŝĚĂ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĂŽƐ Z͕ Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕
ƉŽƌ ĨŽƌĕĂ ĚŽ ZĞŐŝŵĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ
ůĄƵƐƵůĂϵĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ĐƵũĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ Ğ
ŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ĂƐ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ ƐŝŵƉůĞƐ͕ ŶĆŽ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ
ĂĕƁĞƐ͕ ĚĂ ĞƐƉĠĐŝĞ ƋƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝĂ͕ ĐŽŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂů
ĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂ͕ Ğŵ ƐĠƌŝĞ ƷŶŝĐĂ͕ ĚĂ ϭǐ ;ƉƌŝŵĞŝƌĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ƉĂƌĂ ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĞ
ZΨϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƐĞƚĞŶƚĂ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝ
ůĂƐƚƌŽ ĚĂ ƐĠƌŝĞ ƷŶŝĐĂ ĚĂ ϰϮǐ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ sZd ŽŵƉĂŶŚŝĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͘

“ĞďġŶƚƵƌĞƐĚĂϭǐ
ŵŝƐƐĆŽ”

“ĞĐƌĞƚŽϲ͘ϯϬϲ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϲ͘ϯϬϲ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϳ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚŽĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“ĞƐƉĞƐĂƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂŵŝƐƐĆŽĞĚĂKĨĞƌƚĂ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞƌƉĂŐĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵĐŽŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ
&ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ͕ ŽƵ ĂŝŶĚĂ͕ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ƐƵĂ
ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ͕ ĐŽŵ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕
ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϭϲ͘ϭ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͕͘͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐ
ƐĞŵƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂƉĞƌĂŶƚĞĂsD͕ĐŽŵƐĞĚĞ
ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĂǆĄ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ DŝŶĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͕ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ
,ŝƚĂůŽZŽƐ͕ϰ͘ϬϬϬ͕DŽƌĂĚĂĚŽ^Žů͕Wϯϴ͘ϭϴϭͲϰϭϵ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽ
EW:ƐŽďŽŶǑϬϲ͘ϬϬϰ͘ϴϲϬͬϬϬϬϭͲϴϬ͘

“ĞǀĞĚŽƌĂ” ou “Ğŵ
ƌĂƐŝů”


“ŝĂ;ƐͿjƚŝů;ĞŝƐͿ”

“ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
KĨĞƌƚĂ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĚŽĚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƐĄďĂĚŽ͕ĚŽŵŝŶŐŽŽƵĨĞƌŝĂĚŽ
ĚĞĐůĂƌĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂůŶĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂĚŽƌĂƐŝů͘
ĚĂ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͗ ;ŝͿ Ă ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂĚŝƚĂĚĂ͖;ŝŝͿŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĚŝƚĂĚŽ͕Ğ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ dĞƌŵŽƐ ĚĞ ĚĞƐĆŽ͖ ;ŝŝŝͿ ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖;ŝǀͿŽƐWƌŽƐƉĞĐƚŽƐWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͖;ǀͿ
ŵŝŶƵƚĂĚŽďŽůĞƚŝŵĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖;ǀŝͿŵŝŶƵƚĂ
ƉĂĚƌĆŽĚŽŽůĞƚŝŵĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͖;ǀŝŝͿĚĞŵĂŝƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĐĞůĞďƌĂĚŽƐĐŽŵŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶŽ
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ąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͖Ğ;ǀŝŝŝͿŽƐĂƚŽƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͘
“ŵŝƐƐĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĐƵũĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĠ
ŽďũĞƚŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ŵŝƐƐŽƌĂ” ou
“^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂŶŽƉƌĞąŵďƵůŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ŶĐĂƌŐŽƐ
DŽƌĂƚſƌŝŽƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ ŽĐŽƌƌĞŶĚŽ ŝŵƉŽŶƚƵĂůŝĚĂĚĞ ŶŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ƋƵĂŶƚŝĂ ĚĞǀŝĚĂ ƉŽƌ ĨŽƌĕĂ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ũƵƌŽƐĚĞŵŽƌĂĚĞϭй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽŵġƐ͕
ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ ƉƌŽ ƌĂƚĂ ƚĞŵƉŽƌŝƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ ĞĨĞƚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐ ƉĞůŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ĚĞǀĞĚŽƌ͕ Ğ ŵƵůƚĂ
ŵŽƌĂƚſƌŝĂŶĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂĚĞϮй;ĚŽŝƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞ
Ž ƐĂůĚŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĞǀŝĚŽ Ğ ŶĆŽ ƉĂŐŽ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄĂŝŶĐŝĚŝƌƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌ
ŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĚĠďŝƚŽĞŵĂƚƌĂƐŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĂǀŝƐŽ͕
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽƵŝŶƚĞƌƉĞůĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͘

“ƐĐƌŝƚƵƌĂ” ou
Significa o “/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ WĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĚĞ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĂ Ϯǐ
“ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ” ;ƐĞŐƵŶĚĂͿ ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ EĆŽ ŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ ŵ
ĕƁĞƐ͕ Ğŵ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ͕ ĚĂ ƐƉĠĐŝĞ YƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝĂ͕ Žŵ
'ĂƌĂŶƚŝĂĚŝĐŝŽŶĂů&ŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂ͕ƉĂƌĂŽůŽĐĂĕĆŽWƌŝǀĂĚĂ͕ĚĂ
Ğŵ ƌĂƐŝů ůŝŵĞŶƚŽƐ ^͘͘”, celebrado em ϭϬ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ
ϮϬϮϬ Ğ ĂĚŝƚĂĚŽ Ğŵ ϭϮ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĞŶƚƌĞ ĞǀĞĚŽƌĂ͕
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ &ŝĂĚŽƌĞƐ Ğ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƐĞƵƐ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͘
“ǀĞŶƚŽƐĚĞ
>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞŶƐĞũĂƌ Ă ĂƐƐƵŶĕĆŽ
ŝŵĞĚŝĂƚĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ ƉĞůŽ
ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ Ğ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞŶƐĞũĂƌ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ǀĞŶƚŽƐĚĞZĞƚĞŶĕĆŽ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĞǀĞŶƚŽƐ Ğŵ ƋƵĞ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ƐĞũĂ
ĚĞdƌŝďƵƚŽƐ”
ĚĞŵĂŶĚĂĚĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŵĂ ƌĞƚĞŶĕĆŽ͕ ƵŵĂ ĚĞĚƵĕĆŽ ŽƵ Ƶŵ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ĂĐƌĠƐĐŝŵŽ ĚĞ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀŝĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕
ƐĞŵ ůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ͗ ;ŝͿ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕ ĐƌŝĂŶĚŽ ŽƵ ĞůĞǀĂŶĚŽ ĂůşƋƵŽƚĂƐ ĚŽ
ŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖ŽƵ ;ŝŝͿĂ
ĐƌŝĂĕĆŽĚĞŶŽǀŽƐƚƌŝďƵƚŽƐ͖;ŝŝŝͿŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽŽƵ
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“ǀĞŶƚŽƐĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ”

ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚŽƐƚƌŝďƵŶĂŝƐŽƵ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͖ ;ŝǀͿĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ
ƚƌŝďƵŶĂŝƐ ŽƵ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƐŽďƌĞ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ
ĞŵŝƐƐƁĞƐ ƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ ăƐ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƋƵĂů Ă ĞǀĞĚŽƌĂ͕ Ă
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ŽƵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ƌĞƚĞŶĕĆŽ ĚĞ
ƚƌŝďƵƚŽƐ ĨŝƋƵĞŵ ŽďƌŝŐĂĚŽƐ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ Ž ƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƚƌŝďƵƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ĞƐƐĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͖ ŽƵ
;ǀͿŽƵƚƌĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐĨŝƐĐĂŝƐ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚşƚƵůŽ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐă
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ͕ĞŵŝƐƐĆŽ͕ĐŽůŽĐĂĕĆŽ͕ĐƵƐƚſĚŝĂŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ŶĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞƚĞŶĕĆŽ ĚĞ
ƚƌŝďƵƚŽƐƋƵĞŶĆŽƐĞƌŝĂŵŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐĐĂƐŽŽĞǀĞŶƚŽŶĆŽƚŝǀĞƐƐĞ
ŽĐŽƌƌŝĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ĚĞ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ƵƚŽŵĄƚŝĐŽĞŽƐǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽEĆŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ͕
ƋƵĂŶĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͘

“ǀĞŶƚŽƐĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϱ͘ϭ͘ϭĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƋƵĞ ĞŶƐĞũĂŵ Ž ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĚŽ
ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ƵŶŝƚĄƌŝŽ ŽƵ ƐĂůĚŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ƵŶŝƚĄƌŝŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ Ğ ĚĂ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĞǀŝĚĂ Ğ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂů
ĚŽƐZƉĞůŽŵĞƐŵŽǀĂůŽƌ͘

“ǀĞŶƚŽƐĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽEĆŽ
ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϱ͘Ϯ͘ϭĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƋƵĞ ƉŽĚĞŵ ĞŶƐĞũĂƌ Ž ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƉƌĠǀŝĂ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ğ͕ ĐĂƐŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ Ž ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕
ĚŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůƵŶŝƚĄƌŝŽŽƵƐĂůĚŽĚŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůƵŶŝƚĄƌŝŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ Ğ ĚĂ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĞǀŝĚĂ Ğ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂů
ĚŽƐZƉĞůŽŵĞƐŵŽǀĂůŽƌ͘

“&ŝĂĚŽƌĞƐ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž͗ ;ŝͿ ^ƌ͘ :ŽĆŽ ŵşůŝŽ ZŽĐŚĞƚŽ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐĂƐĂĚŽ͕
ĞŵƉƌĞƐĄƌŝŽ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĚĂĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞZ'ƐŽďŽŶǑ
ϭϭ͘ϵϰϭ͘ϳϱϳͲϭ͕ ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ W& ƐŽď Ž ŶǑ Ϭϭϲ͘ϵϬϲ͘ϭϲϴͲϬϲ͕
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂ&ĂǌĞŶĚĂŐƵĂ^ĂŶƚĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂ
ZŽĚŽǀŝĂZϰϱϮŶŽ<DϮϱϴ͕Wϯϴ͘ϭϳϬͲϬϬϬ͕ŽŶĂZƵƌĂů͕ŶĂ
ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ WĞƌĚŝǌĞƐ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ DŝŶĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͖ ;ŝŝͿ ^ƌ͘ :ŽƐĠ
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“&ŝĂŶĕĂ”


“&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ”


WĂƵůŽZŽĐŚĞƚŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ĐĂƐĂĚŽ͕ƉƌŽĚƵƚŽƌƌƵƌĂů͕ƉŽƌƚĂĚŽƌ
ĚĂĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞZ'ƐŽďŽŶǑϭϳ͘ϲϲϳ͘ϭϵϲ͕ŝŶƐĐƌŝƚŽŶŽ
W& ƐŽď Ž ŶǑ Ϭϵϰ͘ϰϳϲ͘ϴϱϴͲϬϯ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽ ŶĂ
ǀĞŶŝĚĂ:ŽĂƋƵŝŵWĞƌĞŝƌĂ͕ϯϲϱ͕^ĆŽ:ŽĂƋƵŝŵ͕Wϭϯ͘ϴϴϬͲϬϬϬ͕
ŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞsĂƌŐĞŵ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͖;ŝŝŝͿ
^ƌ͘ ĞůƐŽ ĂƌůŽƐ ZŽƋƵĞƚƚŽ͕ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ƐŽůƚĞŝƌŽ͕ ĂŐƌŝĐƵůƚŽƌ͕
ƉŽƌƚĂĚŽƌĚĂĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞZ'ƐŽďŽŶǑϭϴ͘ϴϵϴ͘ϵϭϲ͕
ŝŶƐĐƌŝƚŽ ŶŽ W& ƐŽď Ž ŶǑ Ϭϵϰ͘ϰϳϳ͘ϬϱϴͲϰϳ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽŶĂZƵĂŶĂKůŝǀĞŝƌĂ͕ϲϰ͕ĞŶƚƌŽ͕Wϭϯ͘ϴϳϬͲϭϵϵ͕
ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ :ŽĆŽ ĚĂ ŽĂ sŝƐƚĂ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕
ƋƵĂŶĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͖;ŝǀͿ^ƌĂ͘ŶĂ 'ƌĂǌŝĞůĂ ĚĂ
^ŝůǀĂZŽĐŚĞƚŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĐĂƐĂĚĂ͕ĚŽůĂƌ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĂĠĚƵůĂ
ĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞZ'ƐŽďŽŶǑϯϮ͘ϳϯϮ͘ϵϬϵͲϵ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽW&ƐŽďŽ
ŶǑ ϮϮϬ͘ϮϮϴ͘ϳϭϴͲϯϵ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ
:ŽĂƋƵŝŵ WĞƌĞŝƌĂ͕ ϯϲϱ͕ ^ĆŽ :ŽĂƋƵŝŵ͕ W ϭϯ͘ϴϴϬͲϬϬϬ͕ ŶĂ
ĐŝĚĂĚĞĚĞsĂƌŐĞŵ'ƌĂŶĚĞĚŽ^Ƶů͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͖Ğ;ǀͿ
^ƌĂ͘DĂƌŝƐĂƉĂƌĞĐŝĚĂDĂƌŐŽƚŽZŽĐŚĞƚŽ͕ďƌĂƐŝůĞŝƌĂ͕ĐĂƐĂĚĂ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͕ƉŽƌƚĂĚŽƌĂĚĂĠĚƵůĂĚĞ/ĚĞŶƚŝĚĂĚĞZ'ƐŽď
Ž ŶǑ ϭϮ͘ϴϱϵ͘ϯϵϵͲϰ ^^Wͬ^W͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ W& ƐŽď Ž ŶǑ
ϬϮϰ͘ϲϱϬ͘ϴϯϴͲϴϬ͕ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚĂ ŶĂ &ĂǌĞŶĚĂ ŐƵĂ
^ĂŶƚĂ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂZŽĚŽǀŝĂZϰϱϮŶŽ<DϮϱϴ͕Wϯϴ͘ϭϳϬͲ
ϬϬϬ͕ ŽŶĂ ZƵƌĂů͕ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ WĞƌĚŝǌĞƐ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ DŝŶĂƐ
'ĞƌĂŝƐ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂ ŶĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨŝĂŶĕĂ
ƉƌĞƐƚĂĚĂƉŽƌĐĂĚĂ&ŝĂĚŽƌ͕ŽďƌŝŐĂŶĚŽͲƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞ
ĨŽƌŵĂŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů͕ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞůĞŶĆŽƐŽůŝĚĄƌŝĂĞŶƚƌĞƐŝ͕ĐŽŵŽ
ƉƌŝŶĐŝƉĂů ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĚŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĨƵŶĚŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂƌĄ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğ ƚĞƌĄ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ Z͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ŵĂŶƚŝĚŽ ŶĂ
ŽŶƚĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŽ ŶĂ
ůĄƵƐƵůĂϭϲ͘ϮĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“'ŽǀĞƌŶŽ&ĞĚĞƌĂů” ou
“'ŽǀĞƌŶŽƌĂƐŝůĞŝƌŽ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ'ŽǀĞƌŶŽĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂĚŽƌĂƐŝů͘

“Grupo Econômico”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ĐŽŶũƵŶƚŽ ĨŽƌŵĂĚŽ ƉŽƌ͗ ;ĂͿ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ ;ďͿ ŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ Ğ ;ĐͿ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕
ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͘
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“/'WͲD”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ 1ŶĚŝĐĞ 'ĞƌĂůĚĞ WƌĞĕŽƐ ĂŽ DĞƌĐĂĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĞ
ĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂ&ƵŶĚĂĕĆŽ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐ͘

“/EZ&ϵϳϭ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂĚĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů
ŶǑϵϳϭ͕ĚĞϭϯĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͘

“/EZ&ϭ͘ϱϴϱ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă /ŶƐƚƌƵĕĆŽ EŽƌŵĂƚŝǀĂ ĚĂ Z& ŶǑ ϭ͘ϱϴϱ͕ ĚĞ ϯϭ ĚĞ
ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϱ͘

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϯϱϴ”

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă /ŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ sD ŶǑ ϯϱϴ͕ ĚĞ Ϭϯ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ
ϮϬϬϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϰϬϬ͕ĚĞϮϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϬϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϯϵ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϱϯϵ͕ĚĞϭϯĚĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϭϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϱϴϯ͕ĚĞϮϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϭϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘

“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϲϬϬ͕ĚĞϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘

“Investidores” ou
“/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
YƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞĨŝŶŝĚŽ
ŶŽĂƌƚŝŐŽϵǑͲĞϵǑͲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϯϵ͘

“/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
WĞƌŵŝƚŝĚŽƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ͗ ;ŝͿ ůĞƚƌĂƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽ dĞƐŽƵƌŽ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ
dĞƐŽƵƌŽ EĂĐŝŽŶĂů͖ ;ŝŝͿ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ďĂŶĐĄƌŝŽƐ
ĐŽŵůŝƋƵŝĚĞǌĚŝĄƌŝĂĞŵŝƚŝĚŽƐƉŽƌŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƋƵĞ
ƚĞŶŚĂŵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽŵşŶŝŵĂŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂŽ
ƌŝƐĐŽƐŽďĞƌĂŶŽ͕ĞŵĞƐĐĂůĂŶĂĐŝŽŶĂů͕ĂƚƌŝďƵşĚĂƉĞůĂ^ƚĂŶĚĂƌĚ
ΘWŽŽƌΖƐZĂƚŝŶŐƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͕͘&ŝƚĐŚZĂƚŝŶŐƐƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘ŽƵ
DŽŽĚǇΖƐ ŵĠƌŝĐĂ >ĂƚŝŶĂ >ƚĚĂ͖͘ Ğ ;ŝŝŝͿ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐĂĚĂƐĐŽŵůĂƐƚƌŽĞŵƚşƚƵůŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉſƐĨŝǆĂĚŽƐ
Ğ ŝŶĚĞǆĂĚŽƐ ă ^>/͕ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽ 'ŽǀĞƌŶŽ &ĞĚĞƌĂů ĚŽ
ƌĂƐŝů͕ĐŽŵůŝƋƵŝĚĞǌĚŝĄƌŝĂ͘

“/K&ͬąŵďŝŽ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞąŵďŝŽ͘

“/K&ͬdşƚƵůŽƐ”

“/K&”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵdşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐ
DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

“/W”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ1ŶĚŝĐĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞWƌĞĕŽƐĂŽŽŶƐƵŵŝĚŽƌŵƉůŽ͕
ĂƉƵƌĂĚŽĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŽƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞ'ĞŽŐƌĂĨŝĂĞ
ƐƚĂƚşƐƚŝĐĂ–/'͘

“/Z”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂZĞŶĚĂĞWƌŽǀĞŶƚŽƐĚĞYƵĂůƋƵĞƌ
EĂƚƵƌĞǌĂ͘

“/ZW:”
“/ZZ&”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂZĞŶĚĂĚĂWĞƐƐŽĂ:ƵƌşĚŝĐĂ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞĂZĞŶĚĂZĞƚŝĚŽŶĂ&ŽŶƚĞ͘
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“/^^”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽ/ŵƉŽƐƚŽ^ŽďƌĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĞYƵĂůƋƵĞƌEĂƚƵƌĞǌĂ –
/^^͘

“:hD'”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ:ƵŶƚĂŽŵĞƌĐŝĂůĚŽĞƐƚĂĚŽĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ͘

“:h^W”
“>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ƉŽƌĕƁĞƐ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ:ƵŶƚĂŽŵĞƌĐŝĂůĚŽĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϰϬϰ͕ ĚĞ ϭϱ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϭϵϳϲ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“>Ğŝϴ͘ϵϴϭ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ>ĞŝŶǑϴ͘ϵϴϭ͕ĚĞϮϬĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϭϵϵϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“>Ğŝϵ͘ϱϭϰ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϵ͘ϱϭϰ͕ ĚĞ ϮϬ ĚĞ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ ϭϵϵϳ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“>ĞŝϭϬ͘ϵϯϭ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϵϯϭ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“>Ğŝϭϭ͘Ϭϯϯ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϭϭ͘Ϭϯϯ͕ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϰ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ”

“>Ğŝϭϯ͘ϭϲϵ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă >Ğŝ ŶǑ ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϰ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϭϲϵ͕ĚĞϲĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϱ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͘

“>ĞŝƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͕;ŝͿĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϱϮϵ͕ĚĞϯϬĚĞŶŽǀĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͖;ŝŝͿĂ>Ğŝ
ŶǑ ϵ͘ϲϭϯ͕ ĚĞ ϯ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϭϵϵϴ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ Ğ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĞŵǀŝŐŽƌ͖;ŝŝŝͿĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϴϰϲ͕ĚĞϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞ
ϮϬϭϯ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ Ğ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ǀŝŐŽƌ͖ ;ŝǀͿ Ž
ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϴ͘ϰϮϬ͕ ĚĞ ϭϴ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϭϱ͖ ďĞŵ ĐŽŵŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕;ǀͿŽh^&ŽƌĞŝŐŶŽƌƌƵƉƚWƌĂĐƚŝĐĞƐĐƚŽĨ
ϭϵϳϳ;&WͿ͖Ğ;ǀŝͿŽh<ƌŝďĞƌǇĐƚĚĞϮϬϭϬ͘
Significa “>ŝǀƌŽ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĞďġŶƚƵƌĞƐ EŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ”
ůĂǀƌĂĚŽĞŵĂŶƚŝĚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϯϭ
ĞϲϯĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ƌĞůĂƚŝǀŽăƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕
ĂƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉĞƌĂŶƚĞĂ:hD'͘

“>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ”

“D”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž D Ͳ DſĚƵůŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƚŝǀŽƐ͕
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂϯ͘

“DWϵϯϭ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă DĞĚŝĚĂ WƌŽǀŝƐſƌŝĂ ŶǑ ϵϯϭ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ
ϮϬϮϬ͘

“EŽƌŵĂƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐſĚŝŐŽ͕ ůĞŝ͕ ĚĞĐƌĞƚŽ͕ ŵĞĚŝĚĂ ƉƌŽǀŝƐſƌŝĂ͕
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŝŶƐƚƌƵĕĆŽ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ƉĂƌĞĐĞƌ ĚĞ ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ͕
ƉƌŽŵƵůŐĂĚŽ ƉŽƌ ĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐ͕ ſƌŐĆŽƐ ĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ Ğ
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂůƋƵĞƌƵƚŽƌŝĚĂĚĞ͘

“EdEͲ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂŶŽƚĂĚŽƚĞƐŽƵƌŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ƐĠƌŝĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
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“KďƌŝŐĂĕƁĞƐ
'ĂƌĂŶƚŝĚĂƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͕ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ Ğ ĨƵƚƵƌĂƐ͕
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ Ğ ĂĐĞƐƐſƌŝĂƐ͕ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ
&ŝĂĚŽƌĞƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽǀĂůŽƌ
ŶŽŵŝŶĂů͕ĞŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ŵƵůƚĂƐ͕ũƵƌŽƐĚĞŵŽƌĂĞŵƵůƚĂ
ŵŽƌĂƚſƌŝĂ͕ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ
ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĞƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽ
&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ĞĚĞƚŽĚŽƐŽƐĚĞŵĂŝƐĐƵƐƚŽƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĞ
ĞŶĐĂƌŐŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽŽƵĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕
ĂůĠŵĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƚƌŝďƵƚŽƐ͕ƚĂǆĂƐĞĐŽŵŝƐƐƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĚĂƐƉĞůĂ&ŝĂŶĕĂ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

“KĨĞƌƚĂ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ĚŽƐ Z͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬĞĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͘

“NŶƵƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌ͗;ŝͿƀŶƵƐ͕ŐƌĂǀĂŵĞƐ͕ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽƉĕƁĞƐ͕
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽăǀĞŶĚĂ͕ŽƵƚŽƌŐĂĚĞŽƉĕĆŽ͕ĨŝĚĞŝĐŽŵŝƐƐŽ͕ƵƐŽ͕
ƵƐƵĨƌƵƚŽ͕ĂĐŽƌĚŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĐůĄƵƐƵůĂĚĞŝŶĂůŝĞŶĂďŝůŝĚĂĚĞ
ŽƵŝŵƉĞŶŚŽƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŽƵƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ
ƌĞĂŝƐŽƵƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ĞŶĐĂƌŐŽƐ͖;ŝŝͿƉƌŽŵĞƐƐĂƐŽƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ
ŽƵ ĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐ ŽƵ ŽƉĕƁĞƐ ŽƵ ĂĐŽƌĚŽƐ ŽƵ ƚƌŝďƵƚŽƐ ĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐ ĂĐŝŵĂ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ͖ ĞͬŽƵ ;ŝŝŝͿ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌůŝƚşŐŝŽƐ͕ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĨĞŝƚŽƐĂũƵŝǌĂĚŽƐ͕ĨƵŶĚĂĚŽƐ
Ğŵ ĂĕƁĞƐ ƌĞĂŝƐ ŽƵ ƉĞƐƐŽĂŝƐ ƌĞŝƉĞƌƐĞĐƵƚſƌŝĂƐ͕ ƚƌŝďƵƚŽƐ
;ĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ ĞƐƚĂĚƵĂŝƐ ŽƵ ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐͿ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƌ ĂƚŽƐ ŝŶǀŽůƵŶƚĄƌŝŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂĕƁĞƐ ŽƵ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ĂƌďŝƚƌĂŝƐ ŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͘

“KƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞ
ĚŝĐŝŽŶĂů”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂŽƉĕĆŽĚĞĂƵŵĞŶƚĂƌĞŵĂƚĠϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚŽƐ Z ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ŽĨĞƌƚĂĚĂ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽ Ă Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ͕ ŶŽ ŵĄǆŝŵŽ͕ ϰϬ͘ϬϬϬ
;ƋƵĂƌĞŶƚĂ ŵŝůͿ Z͕ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă͕ ŶĂ ĂƚĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕
ZΨϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚĞĐŝĚŝĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵ
ŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϰ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ͕
ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϬϬ͕ ŶĂƐ ŵĞƐŵĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚŽƐ Z
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ͘ KƐ Z ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ
KƉĕĆŽ ĚĞ >ŽƚĞ ĚŝĐŝŽŶĂů ƐĞƌĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ƐŽď ƌĞŐŝŵĞ ĚĞ
ŵĞůŚŽƌĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽƉĞůŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͘
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“KƌĕĂŵĞŶƚŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĞƐƚŝŵĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐŶĞůĂƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘

“WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐƉĞĐŝĂŝƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵĂƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂŽƉĞƌĂƌŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂŝƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ĐŽŶǀŝĚĂĚĂƐ ƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ͕ ƐƵũĞŝƚĂƐ ĂŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ăƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚŽ
ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ ƉĂƌĂ ĂƵǆŝůŝĂƌ ŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚŽƐ
Z͕ĚĞǀĞŶĚŽ͕ƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ƐĞƌĐĞůĞďƌĂĚŽƐdĞƌŵŽƐĚĞĚĞƐĆŽ
ĂŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘

“WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽĞŵĨĂǀŽƌĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐ
Z ĂƉſƐ Ă ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ZĞŐŝŵĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ
ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŽƵƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕Ğ
ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉĞůŽƐ ;ŝͿ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ Ğ ;ŝŝͿǀĂůŽƌĞƐ
ƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ͕ŶĂ
ŽŶƚĂĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ďĞŶƐĞͬŽƵĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ĚŽ ŝƚĞŵ ;ŝͿ ĂĐŝŵĂ͕ Ğ ĚŽƐ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ WĞƌŵŝƚŝĚŽƐ͕ ƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŵ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘ K WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ
ŶĆŽƐĞĐŽŶĨƵŶĚĞĐŽŵŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐŽŵƵŵĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞƐĞ
ĚĞƐƚŝŶĂĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞăůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƐZ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ŵŝƐƐĆŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞĚŽĂƌƚŝŐŽϭϭĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͘

“WĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƐƉĞĚŝĚŽƐĚĞƌĞƐĞƌǀĂĐĞůĞďƌĂĚŽƐƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵ͕ ĂŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ŽƵ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĂů͕ƐƵĂƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚƵƌĂŶƚĞŽWĞƌşŽĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϰϰĞϰϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘

“WĞƌşŽĚŽĚĞ
ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽƋƵĞƐĞŝŶŝĐŝĂ͗;ŝͿĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƚĂ
ĚĂ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿĞƚĞƌŵŝŶĂŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂĂƚĂĚĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ;ĞǆĐůƵƐŝǀĞͿ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚŽ
ƉƌŝŵĞŝƌŽ WĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͖ Ğ ;ŝŝͿ ŶĂ ĂƚĂ ĚĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ
;ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿ͕ŶŽĐĂƐŽĚŽƐĚĞŵĂŝƐWĞƌşŽĚŽƐĚĞĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕Ğ
ƚĞƌŵŝŶĂ ŶĂ ĂƚĂ ĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƉĞƌşŽĚŽ ;ĞǆĐůƵƐŝǀĞͿ͕ ƚƵĚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƐ ĚĂƚĂƐ ŶĂ
coluna “WĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ” da
ƚĂďĞůĂĐŽŶƐƚĂŶƚĞŶŽŶĞǆŽ///ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
ĂĚĂWĞƌşŽĚŽĚĞĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽƐƵĐĞĚĞŽĂŶƚĞƌŝŽƌƐĞŵƐŽůƵĕĆŽ
ĚĞĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ĂƚĠĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŽƵĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽ
ZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽ
ĐĂƐŽ͘
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“WĞƌşŽĚŽĚĞ
ŽůŽĐĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂ
ĚĂƚĂ ĚĞ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ ĚĞ ŝŶşĐŝŽ
ĞŶǀŝĂĚŽăsD͕ƉĂƌĂĂĐŽůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZĞƉĂƌĂĂĐŽŶĐůƵƐĆŽ
ĚĂKĨĞƌƚĂ͘

“WĞƌşŽĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƉĞƌşŽĚŽĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞĂĚĂƚĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚŽǀŝƐŽĂŽDĞƌĐĂĚŽĞĂĚĂƚĂĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞ
/ŶşĐŝŽ͕ŶŽƋƵĂůŚĂǀĞƌĄĂĐŽůĞƚĂĚĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƉĞĐŝĂů͕ĚŽƐWĞĚŝĚŽƐĚĞ
ZĞƐĞƌǀĂ͘

“WĞƐƐŽĂ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƐƐŽĂŶĂƚƵƌĂů͕ƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ;ĚĞĚŝƌĞŝƚŽ
ƉƷďůŝĐŽ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚŽͿ͕ ƉĞƌƐŽŶŝĨŝĐĂĚĂ ŽƵ ŶĆŽ͕ ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͕
ƚƌƵƐƚ͕ ǀĞşĐƵůŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽƵ
ƋƵĂůƋƵĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵƵŵ͕ŽƵ
ŐƌƵƉŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĐŽŵƵŶƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ƉƌŝǀĂĚĂ
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚĂƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͘

“WĞƐƐŽĂ;ƐͿ
sŝŶĐƵůĂĚĂ;ƐͿ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĞƐƐŽĂ ƋƵĞ ƐĞũĂ͗ ;ŝͿ ŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ͖ Ğ ;ŝŝͿ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŽƵ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ĞͬŽƵĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƐŽďĐŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƵŵ͖
;ŝŝŝͿ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ŽƵ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ ĚŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ Ğ
ĚŽƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ͖ ;ŝǀͿ ĐůƵďĞƐ Ğ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
'ƌƵƉŽĐŽŶƀŵŝĐŽĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŽƵƋƵĞƚĞŶŚĂƐƵĂĐĂƌƚĞŝƌĂĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŐĞƌŝĚĂ ƉŽƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ
ĐŽŶƀŵŝĐŽ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ ;ǀͿ ŽƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ͕ ŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ƉƌĞƉŽƐƚŽƐ ĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ĚŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ Ğ ĚŽƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͖;ǀŝͿĂŐĞŶƚĞƐĂƵƚƀŶŽŵŽƐƋƵĞƉƌĞƐƚĞŵ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĂŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ĞͬŽƵ ĂŽƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐƉĞĐŝĂŝƐ͖;ǀŝŝͿĚĞŵĂŝƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐƋƵĞŵĂŶƚĞŶŚĂŵ͕ĐŽŵŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞͬŽƵWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĂƚŝǀŝĚĂĚĞ
ĚĞ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽ ŽƵ ĚĞ ƐƵƉŽƌƚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͖ ;ǀŝŝŝͿ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞͬŽƵƉĞůŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐŽƵƉŽƌ
ƉĞƐƐŽĂƐĂĞůĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͖ŽƵ;ŝǆͿŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐƀŶũƵŐĞƐŽƵ
ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐĞĐŽůĂƚĞƌĂŝƐĂƚĠŽ
ƐĞŐƵŶĚŽŐƌĂƵĚĞĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐ
“i” a “vii” acima͘

“W/^”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽĂŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ^ŽĐŝĂů͘
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“WƌĞĕŽĚĞZĞƐŐĂƚĞ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽǀĂůŽƌĂƐĞƌƉĂŐŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂĂƚşƚƵůŽĚĞƌĞƐŐĂƚĞ
ĚŽƐZ͕ŶĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽ
dŽƚĂůĚŽƐZĞŵƌĂǌĆŽĚŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽ
dŽƚĂů ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĄƵƐƵůĂ ϳ͘Ϯ ĚĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽǀĂůŽƌ
ƚŽƚĂůĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂŐŽƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽ
ZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘

“WƌĞĕŽĚĞZĞƐŐĂƚĞ
KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽǀĂůŽƌĂƐĞƌƉĂŐŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂĂƚşƚƵůŽĚĞZĞƐŐĂƚĞ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĂ
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ƋƵĞ
ĚĞǀĞƌĄĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽŽƵƐĂůĚŽĚŽ
sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĂ
ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ Ğ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƉƌŽ ƌĂƚĂ
ƚĞŵƉŽƌŝƐ͕ĚĞƐĚĞĂƉƌŝŵĞŝƌĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽƵĂĂƚĂ
ĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͕Ž
ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌ ƉŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘
KƐZƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐăǀŝƐƚĂ͕ŶŽĂƚŽĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕Ğŵ
ŵŽĞĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƉŽƌ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝŽ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂϯ͕ƉĞůŽƐĞƵ
sĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽ

“WƌĞĕŽĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ”


“WƌŝŵĞŝƌĂ ĂƚĂ ĚĞ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂƉƌŝŵĞŝƌĂĚĂƚĂĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƐZƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĄ
>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ”
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀŽ ĚŽ WƌŽƐƉĞĐƚŽ͕ ŶĂ ƋƵĂů
ƐĞƌĆŽůŝƋƵŝĚĂĚŽƐŽƐZŽďũĞƚŽĚĞWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂ͘
“WƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽ” ^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƉƌŽƐƉĞĐƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ Ă ƐĞƌ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĂƉſƐĂŽďƚĞŶĕĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĚĂ KĨĞƌƚĂ ŶĂ sD͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ ŶƷŶĐŝŽ ĚĞ
/ŶşĐŝŽ͘
“Prospecto
Preliminar”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƉƌŽƐƉĞĐƚŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ Ă ƐĞƌ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽ ĂŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ
ǀŝƐŽĂŽDĞƌĐĂĚŽ͘

“WƌŽƐƉĞĐƚŽƐ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ͕ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ Ž WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ Ğ Ž
WƌŽƐƉĞĐƚŽ ĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐ ĂŽ ƉƷďůŝĐŽ͕ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ
Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ŽƵ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů Ğ ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂĚŽ Ž ĐĂƌĄƚĞƌ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ŽƵ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͘

“ZĞŐŝŵĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƌĞŐŝŵĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ Ğŵ
ĨĂǀŽƌ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ŝŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƐŽďƌĞ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϬϳϲĞĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϵĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
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“ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐ1ŶĚŝĐĞƐ
&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƌĞůĂƚſƌŝŽ Ă ƐĞƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ă
ŵŝƐƐŽƌĂĞĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ
ůĄƵƐƵůĂϴ͘ϯ͘ϭ͕ŝƚĞŵ;ǆǀŝŝŝͿĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ ŽƐ ũƵƌŽƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞƌĆŽ ƉĂŐŽƐ ĂŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽ
ƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚŽƐ Z  ŽƵ ƐĂůĚŽ ĚŽ sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ
ƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽƐZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂƐĞƌĞŵĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŵ
WƌŽĐĞƐƐŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞŵƚŽĚŽĐĂƐŽůŝŵŝƚĂĚŽĂŽŵĂŝŽƌ
ĞŶƚƌĞ͗;ŝͿϱ͕Ϯϱй;ĐŝŶĐŽŝŶƚĞŝƌŽƐĞǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͖Ğ;ŝŝͿĂƐŽŵĂƚſƌŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕ĞŶƚƌĞ
ŽdĞƐŽƵƌŽ/W͕ĂƉƵƌĂĚŽŶŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌă
ĚĂƚĂ ĚŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ Ğ ĂƚĠ ϯ͕ϱϬй ;ƚƌġƐ
ŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͕ďĂƐĞϮϱϮ
;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉƌŽƌĂƚĂ
ƚĞŵƉŽƌŝƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽŽƵƷůƚŝŵĂĚĂƚĂĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽ
ĞĨĞƚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ůĄƵƐƵůĂ ϲ͘Ϯ ĚĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“RĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ”

ĚĂƐ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽƐũƵƌŽƐƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐƋƵĞƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĂŽƚŝƚƵůĂƌ
ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ž sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ
ƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ŽƵ ƐĂůĚŽ ĚŽ sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů
hŶŝƚĄƌŝŽ ƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ Ă
ƐĞƌĞŵĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŵWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞŵƚŽĚŽ
Ž ĐĂƐŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ ĂŽ ŵĂŝŽƌ ĞŶƚƌĞ͗ ;ŝͿ ϱ͕Ϯϱй ;ĐŝŶĐŽ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ
ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͖Ğ;ŝŝͿĂƐŽŵĂƚſƌŝĂ͕
ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕ĞŶƚƌĞŽdĞƐŽƵƌŽ/W͕ĂƉƵƌĂĚŽŶŽŝĂ
jƚŝů ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ă ĚĂƚĂ ĚŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ Ğ ĂƚĠ ϯ͕ϱϬй ;ƚƌġƐ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ
ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĂŶŽ͕ ďĂƐĞ ϮϱϮ ;ĚƵǌĞŶƚŽƐ Ğ
ĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞĚŽŝƐͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƉƌŽ ƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐ Ă
ƉĂƌƚŝƌĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽŝĂjƚŝůĂŶƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ŽƵ ƷůƚŝŵĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂ
ĚŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

“ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ƉĂƌĐŝĂů ĚŽƐ Z͕ Ă ƐĞƌ
KďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚŽƐZ” ƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽ
ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞƐƐĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘


281



ΗZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
KďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐ
ZΗ

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ Z ĨĞŝƚĂ
ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ͗ ;ŝͿ ĚŽ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͖ŽƵ;ŝŝͿĚĞƵŵĞǀĞŶƚŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ
ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ŶĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ΗZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐΗ

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ƚŽƚĂů ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ Ă ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĂƐĞƵĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĂƐůĄƵƐƵůĂƐϰ͘ϴ͘ϯĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

“ZĞƐŽůƵĕĆŽDE
ϰ͘ϯϳϯ”

“Z&”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂZĞƐŽůƵĕĆŽŶǑϰ͘ϯϳϯ͕ĞŵŝƚŝĚĂƉĞůŽDE͕ĞŵϮϵĚĞ
ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϰ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ Ğ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ
ǀŝŐŽƌ͘
^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂůĚŽƌĂƐŝů͘

“dĂǆĂĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂĂƚĂǆĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽăƋƵĂůĂŵŝƐƐŽƌĂĨĂƌĄũƵƐ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ;ŝͿĂ ƵŵĂ ƉĂƌĐĞůĂ ƷŶŝĐĂ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ
ZΨϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƋƵĂƌĞŶƚĂ ŵŝů ƌĞĂŝƐͿ͕ ůşƋƵŝĚĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ Ğ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚƌŝďƵƚŽƐ͕ĚĞǀŝĚĂƵŵĂƷŶŝĐĂǀĞǌĂƚĠŽϱǑ;ƋƵŝŶƚŽͿ
ŝĂ jƚŝů ĂƉſƐ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ă ƐĞƌ
ĐƵƐƚĞĂĚĂ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ
ĞƐƉĞƐĂƐ͖Ğ;ŝŝͿƉĂƌĐĞůĂƐ ŵĞŶƐĂŝƐ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĚŽŝƐŵŝůƌĞĂŝƐͿĐĂĚĂ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞƚŽĚŽƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚƌŝďƵƚŽƐ͕
ĂƐ ƋƵĂŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĂƌĐĂĚĂƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ
&ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂ͕ ƐĞŶĚŽ ƚĂů ǀĂůŽƌ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ
ƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/'WͲDĞĚĞǀŝĚĂŵĞƐŵŽĂƉſƐŽ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͕ĐĂƐŽĂŵŝƐƐŽƌĂĂŝŶĚĂĞƐƚĞũĂĂƚƵĂŶĚŽ
ĞŵŶŽŵĞĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

“dĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ƉƌĞƐĞŶƚĞ ΗdĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƉĂƌĂ ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿŵŝƐƐĆŽ
ĚĂĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘
>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝů
ůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘Η͘

“dĞƐŽƵƌŽ/W”

^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž dĞƐŽƵƌŽ /W ƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ ĐŽŵ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ Ğŵ
ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϰ͕ŶŽǀĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽĚĂEdEͲƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

“dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂŵ ŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ ŽƐ Z ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ KĨĞƌƚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŽƐ
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/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ĂĚƋƵŝƌŝƌ ŽƐ Z ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ
ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽĂƉſƐŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͘
“sĂůŽƌ
hŶŝƚĄƌŝŽ”


EŽŵŝŶĂů ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůƵŶŝƚĄƌŝŽĚŽƐZƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ
ĂZΨϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ŶĂĂƚĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

“sĂůŽƌ
EŽŵŝŶĂů ^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ ĚŽƐ Z͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ Ă
hŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽ”
ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ Z͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƉĞůĂ
ǀĂƌŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/W͘
“sĂůŽƌdŽƚĂůĚĂ
ŵŝƐƐĆŽ”


^ŝŐŶŝĨŝĐĂ Ž ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ ƋƵĞ ƐĞƌĄ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕
ZΨϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĚƵǌĞŶƚŽƐ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
ƋƵĞŽǀĂůŽƌŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞŽĨĞƌƚĂĚŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽĞŵ
ĂƚĠ ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ƚŽƚĂů ŽƵ
ƉĂƌĐŝĂů͕ĚĂKƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂů͘

“sĂůŽƌdŽƚĂůĚŽ&ƵŶĚŽ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ĚĞĞƐƉĞƐĂƐ”
ĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐĞƐƉĞƐĂƐĚĞ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚŽƐ Z ƉŽƌ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϯ ;ƚƌġƐͿ ŵĞƐĞƐ

ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ZΨϭϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĐĞŶƚŽ Ğ ĐŝŶĐŽ ŵŝů
ƌĞĂŝƐͿ͘

ϭ͘Ϯ͘
dŽĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĂƋƵŝĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƐƐĞƌĆŽĐŽŶƚĂĚŽƐĞŵĚŝĂƐĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŵŽĚŽĚŝǀĞƌƐŽ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƚĂĂƋƵŝƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŶĆŽƐĞƌŝĂjƚŝů͕ŚĂǀĞƌĄƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽƉĂƌĂŽƉƌŝŵĞŝƌŽŝĂjƚŝůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞ͘

ϭ͘ϯ͘
 ŵŝƐƐĆŽ Ğ Ă KĨĞƌƚĂ͕ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ƉŽƌ ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ĨŽƌĂŵ
ĂƉƌŽǀĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƚŽŵĂĚĂƐĞŵ͗;ŝͿƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϮĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͕ĐƵũĂĂƚĂĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞƌĂŶƚĞĂ:h^WĞŵ
ϮϮĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ƐŽďŽŶǑϮϭϲ͘ϳϵϯͬϭϵͲϭĞƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽKĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽ
WĂƵůŽĞŶŽũŽƌŶĂů“O Estado de São Paulo” em 9 de maio de 2019; ;ŝŝͿƌĞƵŶŝĆŽĚŽĐŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϯĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϵ͕ĐƵũĂĂƚĂĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ
ƉĞƌĂŶƚĞĂ:h^WĞŵϮϮĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ƐŽďŽŶǑϮϭϲ͘ϳϵϵͬϭϵͲϭĞƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽ
KĨŝĐŝĂůĚŽƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ e no jornal “KƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ” ĞŵϵĚĞŵĂŝŽĚĞ
ϮϬϭϵ͕ ƋƵĞ ŽƵƚŽƌŐŽƵ ă ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ Ž ƉŽĚĞƌ ƉĂƌĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚŽǀĂůŽƌ͖;ŝŝŝͿƌĞƵŶŝĆŽĚĞ
ĚŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŵŝƐƐŽƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϳĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϬ͕ĐƵũĂĂƚĂĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞƌĂŶƚĞĂ
:h^WĞŵϯĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͕ƐŽďŽŶǑϭϵϯ͘ϴϯϱͬϮϬͲϰ͕ŶĂƋƵĂůĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂKĨĞƌƚĂŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞĂƚĠ
ZΨϭϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ĐĞŶƚŽ Ğ ŽŝƚĞŶƚĂ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ͖ Ğ ;ŝǀͿ ƌĞƵŶŝĆŽ ĚĞ ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϱĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͕ĐƵũĂĂƚĂƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞƌĂŶƚĞ
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Ă:h^W͕ŶĂƋƵĂůƌĞƌƌĂƚŝĨŝĐĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞKĨĞƌƚĂƉĂƌĂĂƚĠZΨϮϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͘

ϭ͘ϰ͘
ĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƐƵĂǀŝŶĐƵůĂĕĆŽĂŽƐZ͕ĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĂƐ
&ŝĂŶĕĂƐ Ğ Ă ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ Ğ ƉĞůŽƐ
&ŝĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĨŽƌĂŵĂƉƌŽǀĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐŶĂ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂĞǀĞĚŽƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϱĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͕ĐƵũĂĂƚĂ
ĨŽŝƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƉĞƌĂŶƚĞĂ:hD'ĞŵϭϬĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬƐŽďŽŶǑϳϴϳϭϴϭϱĞƉƵďůŝĐĂĚĂŶŽŝĄƌŝŽ
Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal “Correio de Araxá” em •ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘



Ϯ͘
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ

Ϯ͘ϭ͘
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͗KƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂŽƐZĚĞ
ƋƵĞƚƌĂƚĂĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƐĆŽŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĐƵũĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶŽ ŶĞǆŽ / Ă ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϯǑ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϲϬϬ͘ KƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƐĞƌĆŽ
ƐĞŐƌĞŐĂĚŽƐ ĚŽ ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ
ZĞŐŝŵĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϵĂďĂŝǆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϬϳϲĞ
ĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͘

Ϯ͘ϭ͘ϭ͘
ƐĞďġŶƚƵƌĞƐƐĞƌǀŝƌĆŽĐŽŵŽůĂƐƚƌŽĚŽƐZĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵŝƐƐĆŽ͕
ĞƐƚĂŶĚŽ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ĂŽƐ Z Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ ƐĞŐƌĞŐĂĚĂƐ ĚŽ
ƌĞƐƚĂŶƚĞ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ZĞŐŝŵĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ŶĂ
ĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂƉĞůĂůĄƵƐƵůĂϵĂďĂŝǆŽ͘

Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘
WĂƌĂĨŝŶƐĚŽĂƌƚŝŐŽϲǑ͕ŝŶĐŝƐŽ/ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕ĂĚĞŶŽŵŝŶĂĕĆŽ
atribuída aos CRA corresponde a “Certificados de Recebíveis do Agronegócio, lastreados
ƉŽƌƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĞǀŝĚŽƐƉĞůĂBem Brasil Alimentos S.A.”.

Ϯ͘ϭ͘ϯ͘
KǀĂůŽƌƚŽƚĂůĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ŶĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĞƋƵŝǀĂůĞƌĄĂZΨϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĐĞŶƚŽĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͘

Ϯ͘ϭ͘ϰ͘
WŽƌ ĨŽƌĕĂ ĚĂ ǀŝŶĐƵůĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ă ůĄƵƐƵůĂ Ϯ͘ϭ ĂĐŝŵĂ͕ ŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͗

;ŝͿ
ŽŶƐƚŝƚƵĞŵ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ŶĆŽ ƐĞ ĐŽŶĨƵŶĚŝŶĚŽ ĐŽŵ Ž
ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĐŽŵƵŵĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞŵŶĞŶŚƵŵĂŚŝƉſƚĞƐĞ͖
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;ŝŝͿ

WĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ ƐĞŐƌĞŐĂĚŽƐ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ĐŽŵƵŵ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĂƚĠ Ž
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐZ͖

;ŝŝŝͿ

ĞƐƚŝŶĂŵͲƐĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƐZĞĚŽƐĐƵƐƚŽƐĚĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
ĚĂƐĞƐƉĞƐĂƐ͖

;ŝǀͿ

ƐƚĆŽŝƐĞŶƚŽƐĞŝŵƵŶĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂĕĆŽŽƵĞǆĞĐƵĕĆŽƉƌŽŵŽǀŝĚĂƉŽƌ
ĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͖

;ǀͿ

EĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞŶĆŽƉŽĚĞŵƐĞƌ
ĞǆĐƵƚŝĚŽƐƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐƌĞĚŽƌĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉŽƌŵĂŝƐƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƐ
ƋƵĞƐĞũĂŵŽƵƉŽƐƐĂŵǀŝƌĂƐĞƌ͖Ğ

;ǀŝͿ

^ŽŵĞŶƚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ƉĞůĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽƐ Z Ă ƋƵĞ
ĞƐƚĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͘










Ϯ͘ϭ͘ϱ͘
ƚĠ Ă ƋƵŝƚĂĕĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĂƐ KďƌŝŐĂĕƁĞƐ 'ĂƌĂŶƚŝĚĂƐ͕ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ
ŽďƌŝŐĂͲƐĞ Ă ŵĂŶƚĞƌ ŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĂŽƐ Z Ğ ĂŐƌƵƉĂĚŽƐ ŶŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ
ůĄƵƐƵůĂϭϬĂďĂŝǆŽ͘

Ϯ͘ϭ͘ϲ͘
EĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ƌĞǀŽůǀġŶĐŝĂ ĞͬŽƵ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƋƵĞĐŽŵƉƁĞŵŽůĂƐƚƌŽĚŽƐZ͘

Ϯ͘Ϯ͘
ƵƐƚſĚŝĂ Ğ ZĞŐŝƐƚƌŽ͗ K ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ Ğŵ
ƉĞƌĨĞŝƚĂ ŽƌĚĞŵ͕ ĐƵƐƚſĚŝĂ Ğ ŐƵĂƌĚĂ ĨşƐŝĐĂ͕ ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͗ ;ŝͿ ϭ ;ƵŵĂͿ ǀŝĂ
ŽƌŝŐŝŶĂůĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͖;ŝŝͿϭ;ƵŵĂͿǀŝĂŽƌŝŐŝŶĂůĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖
;ŝŝŝͿ ϭ ;ƵŵĂͿ ĐſƉŝĂ ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂ ĚŽ >ŝǀƌŽ ĚĞ ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͖ Ğ ;ŝǀͿ Ž;ƐͿ
ĞǀĞŶƚƵĂů;ŝƐͿĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽ;ƐͿĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽƐŝƚĞŶƐ“i” e “ii” acima͕ďĞŵ
como as alterações ocorridas no documento mencionado no item “iii” supra͕ĂƚĠĂĂƚĂ
ĚĞ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ƚŽƚĂů ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘ KƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ŝͿĂ;ŝǀͿĂĐŝŵĂƐĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐĂŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞƋƵĂŶĚŽĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ
ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘KƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƌĄĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽŶĞǆŽ
s//ĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘
KƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽƐŝƚĞŶƐ;ŝͿĂ;ŝǀͿĂĐŝŵĂĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌ
ŵĂŶƚŝĚŽƐƐŽďĐƵƐƚſĚŝĂƉĞůŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƋƵĂƌƚŽĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϯϲĞ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϬϳϲĞĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϵĂϭϲĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͕ĐŽŵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞ͗;ŝͿƌĞĐĞďĞƌ
ŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ŽƐƋƵĂŝƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂŵĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͖
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;ŝŝͿĨĂǌĞƌĂĐƵƐƚſĚŝĂĞŐƵĂƌĚĂĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂƚĠĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŽƵĂ
ĚĂƚĂ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ƚŽƚĂů ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂƌ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ
ŵĂŶƚŝĚŽƐ͕ăƐƐƵĂƐĞǆƉĞŶƐĂƐ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞĞŵƉĞƌĨĞŝƚĂŽƌĚĞŵ͕ŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘
KƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĚĞǀĞƌĄƉĞƌŵŝƚŝƌŽĂĐĞƐƐŽ͕ŶĂƐƐƵĂƐĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐ͕ăƐ
ǀŝĂƐ ĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶŽƐ ŝƚĞŶƐ ;ŝͿ Ă ;ŝǀͿ ĂĐŝŵĂ ƉĞůĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ƉĞůŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞͬŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉŽƌĞůĂŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ĞŵĂƚĠϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŶĞƐƐĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ŽƵƉƌĂǌŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͕;ŝͿŶŽĐĂƐŽĚĞ
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ŶŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽƐ Z͕ ĐŽŵ Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌ Ž
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĞĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZ͕;ŝŝͿĐĂƐŽƐĞũĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƵƐĂƌĚĞƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĚŝĚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŵůĞŝĞŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐŽƵĚĞĨĞŶĚĞƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZ͕ŽƵ;ŝŝŝͿĐĂƐŽĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂƐĞũĂĐŽŵƉĞůŝĚĂ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĚĞĐŝƐĆŽũƵĚŝĐŝĂů
ŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘EĞƐƐĞĐĂƐŽ͕ĂƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞͲƐĞĂĞŶǀŝĚĂƌƐĞƵƐŵĞůŚŽƌĞƐ
ĞƐĨŽƌĕŽƐƉĂƌĂƋƵĞĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĐŽŶƐŝŐĂĐƵŵƉƌŝƌŽƉƌĂǌŽ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϯ͘
WĞůŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽƐ ĚĞǀĞƌĞƐ Ğ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉĞƚĞŵ ĂŽ
ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƌ ĐŽŶƚĂ Ğ ŽƌĚĞŵ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŶŽ
ǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ŵŝůƌĞĂŝƐͿŵĞŶƐĂŝƐ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϰ͘
K ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZ͕ĐĂƐŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ͗;ŝͿƐĞũĂĚĞƐĐƵŵƉƌŝĚĂ
ƋƵĂůƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕;ŝŝͿƐĞ
ĂŵŝƐƐŽƌĂŽƵŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞƌĞƋƵĞƌĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ĞŶƚƌĂƌĞŵ
ĞƐƚĂĚŽĚĞŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ͕ƚŝǀĞƌƐƵĂĨĂůġŶĐŝĂŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͖Ğ;ŝŝŝͿŚĂũĂĂĞĚŝĕĆŽĚĞ
ŶŽƌŵĂůĞŐĂůŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌƋƵĞŝŶǀŝĂďŝůŝǌĞ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐŽďũĞƚŽĚĞƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͘EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽŶŽǀŽĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĚĞǀĞƐĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

Ϯ͘ϯ͘
ƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͗ KƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĨŽƌĂŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ
Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ͘
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĞƐƚĄĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂƌĞƚĞƌ
ƉĂƌĐĞůĂ ŽƵ Ă ŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽ ă ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͗ ;ŝͿ ŶĂ
ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ă ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ăƐ ĐŽŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞǀŝĚĂƐ ĂŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ Ğ Ă ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͖;ŝŝͿŶĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐŶĂŽŶƚĂ
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ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ƋƵĞ ƐĞƌǀŝƌĄ ƉĂƌĂ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕
ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ͕ ĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ ĐƵƐƚĂƐ Ğ ĞŵŽůƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ͕ ĚĂ
ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞǀŝĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞZ͕ĚŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ĚŽĂŶĐŽ
>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ĚŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞĚĞŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĚĞǀŝĚŽƐĂƚĠĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽƋƵĞƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͘

Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘
ŽŶĨŽƌŵĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽƐZ͕ĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚŽƐĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ
ůĞŐĂŝƐ͕ ĚĞǀŝĚŽƐ ĂƚĠ Ă ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ƐĞƌĆŽ ƉĂŐĂƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϭϭĂďĂŝǆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϯ͘
Ɛ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕
ĨŽƌĂŵƚŽƚĂůŵĞŶƚĞƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂĞƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽWĞƌşŽĚŽĚĞ
ŽůŽĐĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϰ͘
KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϯ͘ϳ͕ĂďĂŝǆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϱ͘
ƚĠ Ă ƋƵŝƚĂĕĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĂƐ KďƌŝŐĂĕƁĞƐ 'ĂƌĂŶƚŝĚĂƐ͕ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ
ŽďƌŝŐĂͲƐĞ Ă ŵĂŶƚĞƌ ŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ Ă ŽŶƚĂ ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞ Ă ŽŶƚĂ ĚŽ
&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƚŽĚŽƐŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ďĞŶƐĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚşƚƵůŽ͕
ĚĞůĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ĂŐƌƵƉĂĚŽƐŶŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂ
ĞƐƚĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

Ϯ͘ϯ͘ϲ͘
EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ Ă ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĂ ĚĂ ŽŶƚĂ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ Ğ ĚĂ ŽŶƚĂ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ƚĞƌ Ă ƐƵĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ
ƌĞďĂŝǆĂĚĂƉĂƌĂŶŽƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄĞŶǀŝĚĂƌŵĞůŚŽƌĞƐ
ĞƐĨŽƌĕŽƐƉĂƌĂĂďƌŝƌŶŽǀĂƐĐŽŶƚĂƐ͕ĞŵĂƚĠϰϱ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĞŵ
ƋƵĞƚĂůƌĞďĂŝǆĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞƌ͕ĞŵƵŵĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƋƵĞƉŽƐƐƵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌŝƐĐŽŵĂŝŽƌŽƵŝŐƵĂůăƋƵĞůĂĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞĚĂŽŶƚĂ
ĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐăĠƉŽĐĂĚŽƌĞďĂŝǆĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂďĂŝǆŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘ ĂƐŽ Ž ďĂŶĐŽ ƋƵĞ
ŵĂŶƚĠŵĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞĂŽŶƚĂĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐƉŽƐƐƵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞ
ƌŝƐĐŽĞŵŝƚŝĚĂƉŽƌŵĂŝƐĚĞƵŵĂĂŐġŶĐŝĂĚĞƌĂƚŝŶŐ͕ƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚĂĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŵĞŶŽƌ
ŶŽƚĂ͘

Ϯ͘ϯ͘ϳ͘
EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ
Ϯ͘ϯ͘ϲ͕ĂĐŝŵĂ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄŶŽƚŝĨŝĐĂƌ͕ĞŵĂƚĠϭ;ƵŵͿŝĂjƚŝůĐŽŶƚĂĚŽĚĂĂďĞƌƚƵƌĂĚĂƐ
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ŶŽǀĂƐĐŽŶƚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϯ͘ϲ͕ĂĐŝŵĂ͗;ŝͿŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ƉĂƌĂƋƵĞŽďƐĞƌǀĞ
ŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϯ͘ϴ͕ĂďĂŝǆŽ͖Ğ;ŝŝͿĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞƌĞĂůŝǌĞŽĚĞƉſƐŝƚŽĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƐŽŵĞŶƚĞ ŶĂ ŶŽǀĂ ŽŶƚĂ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂƌĞĨĞƌŝĚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϯ͘ϲ͕ĂĐŝŵĂ͘

Ϯ͘ϯ͘ϴ͘
KŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĆŽĐĞůĞďƌĂƌƵŵĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽ
Ă ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉĂƌĂ ƚĂů
ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĂůƚĞƌĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞŽŶƚĂĚŽ&ƵŶĚŽĚĞ
ĞƐƉĞƐĂƐ ĂĨŝŵ ĚĞ ƉƌĞǀĞƌ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ŶŽǀĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ Ă ƋƵĂů ƉĂƐƐĂƌĆŽ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĨŝŶƐ͕ ΗŽŶƚĂ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂΗe “Conta do Fundo de Despesas”, respectŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĞŵĂƚĠϮ;ĚŽŝƐͿŝĂƐ
jƚĞŝƐĂƉſƐĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĂŽ ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂůĄƵƐƵůĂ Ϯ͘ϯ͘ϲ
ĂĐŝŵĂ͘

Ϯ͘ϯ͘ϵ͘
dŽĚŽƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞĚĂŽŶƚĂĚŽ&ƵŶĚŽĚĞ
ĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐ ăƐŶŽǀĂƐ ĐŽŶƚĂƐ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ Ϯ͘ϯ͘ϲ ĂĐŝŵĂ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĞĂĞůĂƐĂƚƌĞůĂĚŽƐĞŵWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽĞŵĂƚĠϮ;ĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ
ĂƉſƐĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚŽĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϯ͘ϴ
ĂĐŝŵĂ͘

Ϯ͘ϰ͘
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ŽďƌĂŶĕĂ Ğ WĂŐĂŵĞŶƚŽ͘ K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĞǀĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌŶĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĂƚĂƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽŶĞǆŽ///
ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘ Ɛ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂƐ͕ ƉĞƌĚĂƐ͕ ĨĂůġŶĐŝĂƐ Ğ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂĐĂďĞƌĆŽăŵŝƐƐŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĐşǀĞůĞ
ĨĂůŝŵĞŶƚĂƌĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϮĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯĞ
ĂƌƚŝŐŽϭϯĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϱϭϰͬϵϳ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽŶŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƐ
Z͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚĞǀĞƌĄƵƐĂƌĚĞƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞĚŝĚĂƉƌĞǀŝƐƚĂĞŵůĞŝĞŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐŽƵĚĞĨĞŶĚĞƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZ͕ĐĂƐŽĂŵŝƐƐŽƌĂŶĆŽŽĨĂĕĂ͕ƌĞĂůŝǌĂƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐ
ĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĞĚĂĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽ
sĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘KƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĞ
ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ƐĞƌĆŽ ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ŽŶƚĂ ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ͕
ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŶĚŽ ƐĞŐƌĞŐĂĚŽƐ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ ǀĞŶƚƵĂŝƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă
ĐŽďƌĂŶĕĂũƵĚŝĐŝĂůĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞƌĂƌĐĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞůŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϭϲ͘ϭĂďĂŝǆŽ͘


ϯ͘
ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĂŵŝƐƐĆŽĞĚŽƐZ
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ϯ͘ϭ͘
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ Z͗  ĞŵŝƐƐĆŽ ĚŽƐ Z ŽďƐĞƌǀĂƌĄ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ğ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐĂďĂŝǆŽ͘

;ŝͿ
EƷŵĞƌŽĚĂŵŝƐƐĆŽĞ^ĠƌŝĞ—KƐZƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ
;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ
ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

;ŝŝͿ
EƷŵĞƌŽĚĞ^ĠƌŝĞƐ—ŵŝƐƐĆŽƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂ͘

;ŝŝŝͿ
>ĂƐƚƌŽĚŽƐZ—KƐĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͘

;ŝǀͿ
sĂůŽƌ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ — K ǀĂůŽƌ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ ƐĞƌĄ ĚĞ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕
ZΨϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŽǀĂůŽƌ
ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞŽĨĞƌƚĂĚŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂƵŵĞŶƚĂĚŽĞŵĂƚĠϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ƚŽƚĂů ŽƵ ƉĂƌĐŝĂů͕ ĚĂ KƉĕĆŽ ĚĞ >ŽƚĞ
ĚŝĐŝŽŶĂů͘

;ǀͿ
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚĞ Z — ^ĞƌĆŽ ĞŵŝƚŝĚŽƐ͕ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ϮϬϬ͘ϬϬϬ
;ĚƵǌĞŶƚŽƐŵŝůͿZ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞZŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ
ŽĨĞƌƚĂĚĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĂƵŵĞŶƚĂĚĂ Ğŵ ĂƚĠ ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂů͕ĚĂKƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂů͘

;ǀŝͿ
>ŽĐĂůĞ ĂƚĂĚĞŵŝƐƐĆŽ —WĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĞĨĞŝƚŽƐůĞŐĂŝƐ͕ŽƐZ ƐĞƌĆŽ
ĞŵŝƚŝĚŽƐ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ĐŽŵ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽĞŵϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϬ͘

;ǀŝŝͿ
sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ — KƐ Z ƚĞƌĆŽ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ƵŶŝƚĄƌŝŽ ĚĞ
ZΨϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ŶĂĂƚĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

;ǀŝŝŝͿ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽDŽŶĞƚĄƌŝĂ—KsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĚŽƐZŽƵƐĞƵƐĂůĚŽ
ƐĞƌĄĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZ͕ƉĞůĂǀĂƌŝĂĕĆŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/W͕ĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐƉŽƌ
ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĂƚĠ Ă ŝŶƚĞŐƌĂů ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽƐ Z͕ ƐĞŶĚŽ Ž ƉƌŽĚƵƚŽ ĚĂ
ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĂŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĚŽƐZŽƵƐĞƵƐĂůĚŽ
ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ůĄƵƐƵůĂ ϲ͘ϭ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

;ŝǆͿ
dŝƉŽ Ğ &ŽƌŵĂ — KƐ Z ƐĞƌĆŽ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ Ğ
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ĞƐĐƌŝƚƵƌĂů͕ ƐĞŵ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘ ^ƵĂ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ƐĞƌĄ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽĞǆƚƌĂƚŽĞŵŝƚŝĚŽƉĞůĂϯ͕ƋƵĂŶĚŽŽƐZĞƐƚŝǀĞƌĞŵ
ĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂϯ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞƌĆŽĂĚŵŝƚŝĚŽƐ
ŽƐ ĞǆƚƌĂƚŽƐ ĞǆƉĞĚŝĚŽƐ ƉĞůŽ ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƉĞůĂ ϯ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ Z ŶĆŽ ĞƐƚŝǀĞƌĞŵ ĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐ
ĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂϯ͘

;ǆͿ

'ĂƌĂŶƚŝĂ — EĆŽ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ ƌĞĂŝƐ ŽƵ
ƉĞƐƐŽĂŝƐ͕ ƐŽďƌĞŽƐZ͕ ŽƐƋƵĂŝƐ ŐŽǌĂŵĚĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͘KƐZŶĆŽĐŽŶƚĂƌĆŽĐŽŵŐĂƌĂŶƚŝĂĨůƵƚƵĂŶƚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ƌĂǌĆŽƉĞůĂƋƵĂůƋƵĂůƋƵĞƌďĞŵŽƵĚŝƌĞŝƚŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ƋƵĞŶĆŽĐŽŵƉŽŶŚĂŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐĞƉĂƌĂĚŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ŶĆŽ
ƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƐĂƚŝƐĨĂǌĞƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚŽ
Z͘ƐĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶƚĂŵĐŽŵ&ŝĂŶĕĂƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͘

;ǆŝͿ

ŽŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ–EĆŽŚĄ͘

;ǆŝŝͿ

ZĞŐŝŵĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ–^ŝŵ͘

;ǆŝŝŝͿ

WƌĂǌŽĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ—KƐZƚĞƌĆŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵϭϱĚĞ ũƵůŚŽ ĚĞ
ϮϬϮϱ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ Ğ ƌĞƐŐĂƚĞ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

;ǆŝǀͿ

WƌĞĕŽĞ&ŽƌŵĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ—KƐZƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐăǀŝƐƚĂ͕
ŶŽ ĂƚŽ ĚĂ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ Ğŵ ŵŽĞĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƉĞůŽ WƌĞĕŽ ĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͘dŽĚŽƐŽƐZƐĞƌĆŽƐƵďƐĐƌŝƚŽƐĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐĞŵƵŵĂ
ƷŶŝĐĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͘

;ǆǀͿ

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ Z — KƐ Z ĨĂƌĆŽ ũƵƐ Ă ũƵƌŽƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐŽďƌĞŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽƐZŽƵƐĂůĚŽĚŽ
sĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽƐZ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ ĂƐĞƌĞŵ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞŵƚŽĚŽŽĐĂƐŽ
ůŝŵŝƚĂĚŽ ĂŽ ŵĂŝŽƌ ĞŶƚƌĞ͗ ;ŝͿ ϱ͕Ϯϱй ;ĐŝŶĐŽ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ
ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͖Ğ;ŝŝͿĂƐŽŵĂƚſƌŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕
ĞŶƚƌĞŽdĞƐŽƵƌŽ/W͕ĂƉƵƌĂĚŽŶŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂ
ĚŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ Ğ ĂƚĠ ϯ͕ϱϬй ;ƚƌġƐ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ
ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĂŶŽ͕ ďĂƐĞ ϮϱϮ ;ĚƵǌĞŶƚŽƐ Ğ
ĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƚĂ
ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ŽƵ ƷůƚŝŵĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ ĞĨĞƚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă
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ůĄƵƐƵůĂϲ͘ϮĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

;ǆǀŝͿ

ĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ — KƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽďƚŝĚŽƐ ĐŽŵ Ă ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZƐĞƌĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗
;ŝͿĚĂƐĞƐƉĞƐĂƐĞĐƵƐƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂŵŝƐƐĆŽĞĂ
KĨĞƌƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ĐƵũŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŶĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕ƌĞĞŵďŽůƐĂĚŽŽƵƉĂŐŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͖Ğ;ŝŝͿ
ĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͘ ƐƐĞƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞƌĆŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ
ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĐŽŵƉƌĂ ĚĞ batata consumo “ŝŶ
ŶĂƚƵƌĂ”, como ŵĂƚĠƌŝĂƉƌŝŵĂĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽĞ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϱĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

;ǆǀŝŝͿ

ŶĐĂƌŐŽƐ DŽƌĂƚſƌŝŽƐ — KĐŽƌƌĞŶĚŽ ŝŵƉŽŶƚƵĂůŝĚĂĚĞ ŶŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌƋƵĂŶƚŝĂĚĞǀŝĚĂƉŽƌĨŽƌĕĂĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƐĞƌĆŽ
ĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ũƵƌŽƐ ĚĞ ŵŽƌĂ ĚĞ ϭй ;Ƶŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ŵġƐ͕
ĐĂůĐƵůĂĚŽƐ ĚĞƐĚĞ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ ŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ ĞĨĞƚŝǀŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐ ƉĞůŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ĚĞǀĞĚŽƌ͕ Ğ ŵƵůƚĂ
ŵŽƌĂƚſƌŝĂŶĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂĚĞϮй;ĚŽŝƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽĚŽ
ǀĂůŽƌ ĚĞǀŝĚŽ Ğ ŶĆŽ ƉĂŐŽ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞǀŝĚĂ͕ ƋƵĞ
ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄ Ă ŝŶĐŝĚŝƌ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽ ĚĠďŝƚŽ Ğŵ ĂƚƌĂƐŽ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂǀŝƐŽ͕ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ŽƵ ŝŶƚĞƌƉĞůĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͘

;ǆǀŝŝŝͿ

sĂŶƚĂŐĞŶƐ Ğ ZĞƐƚƌŝĕƁĞƐ ĚŽƐ Z — EĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ
ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞŽƵƐƵďŽƌĚŝŶĂĕĆŽĞŶƚƌĞŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘
ĐĂĚĂ Z Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ĐĂďĞƌĄ Ƶŵ ǀŽƚŽ ŶĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

;ǆŝǆͿ

WƌŽƌƌŽŐĂĕƁĞƐ ĚŽƐ WƌĂǌŽƐ ĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽ — ŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĆŽ
ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌĂǌŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ŽďƌŝŐĂĕĆŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂĂƚĠŽϭǑ;ƉƌŝŵĞŝƌŽͿŝĂjƚŝůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ƐĞŽ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŵĚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƵŵŝĂjƚŝů͕ĐĂƐŽŶĆŽŚĂũĂ
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞďĂŶĐĄƌŝŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĆŽ
ŚĂũĂ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ŶĂ ϯ͕ƐĞŵ ŶĞŶŚƵŵ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽĂŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ
ƉĂŐŽƐ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽƐ ŽƐ ĐĂƐŽƐ ĐƵũŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞǀĂŵ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŝĂjƚŝů
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝĂ ƋƵĞ ŶĆŽ ƐĞũĂ ƐĄďĂĚŽ͕ ĚŽŵŝŶŐŽ ŽƵ ĚŝĂ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ĐŽŵŽ
ĨĞƌŝĂĚŽŶĂĐŝŽŶĂů͘
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;ǆǆͿ

WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞ ĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ —ŽƐ Z ƐĞƌĆŽ
ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐĞŵϳ;ƐĞƚĞͿƉĂƌĐĞůĂƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵϭϱ
ĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĚĂƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƚĂďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽ
ŶĞǆŽ /// ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐ ĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĚĞ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĞƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

;ǆǆŝͿ

WĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ—ĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƐĞƌĄ
ƉĂŐĂŶĂƐĚĂƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƚĂďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽŶĞǆŽ///ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽ
ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ƉƌŝŵĞŝƌŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ϭϱ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ
ϮϬϮϭĞŽƷůƚŝŵŽŶĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĞƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

;ǆǆŝŝͿ

WƷďůŝĐŽͲůǀŽ — KƐ Z ƐĞƌĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ĂŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͘
YƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐ

;ǆǆŝŝŝͿ

WƵďůŝĐŝĚĂĚĞ — dŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ Ğ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐƚĂ ŵŝƐƐĆŽ
ƋƵĞ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂ͕ǀŝĞƌĞŵĂĞŶǀŽůǀĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐ
ZƐĞƌĆŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƐŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ
ĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚĂsDĞĚĂϯ͕ďĞŵĐŽŵŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶŽ
ũŽƌŶĂů ΗK ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽΗ ŽƵ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͘ĂƐŽĂŵŝƐƐŽƌĂĂůƚĞƌĞƐĞƵũŽƌŶĂůĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĂƉſƐ
Ă ĂƚĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ Ă ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ũŽƌŶĂů ĚĞ
ƉƵďůŝĐĂĕĆŽĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZŶŽũŽƌŶĂůĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽĂƚĠ
ĞŶƚĆŽ͘

;ǆǆŝǀͿ

ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ WƌĞĕŽ Ͳ EĆŽ ƐĞƌĄ ĐĞůĞďƌĂĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌĞĕŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͘

;ǆǆǀͿ

>ŽĐĂůĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ–KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐZƐĞƌĆŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽ
ĚĂϯ͘ĂƐŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƌĂǌĆŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽƐZŶĆŽĞƐƚĞũĂŵ
ĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂϯ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞŝǆĂƌĄ͕ĞŵƐƵĂƐĞĚĞ͕Ž
ǀĂůŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽdŝƚƵůĂƌĚĞZ͕ŚŝƉſƚĞƐĞĞŵƋƵĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂĚĂƚĂ͕ŶĆŽ
ŚĂǀĞƌĄ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŽƵ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ
ĐŽůŽĐĂĚŽăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽdŝƚƵůĂƌĚĞZŶĂƐĞĚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

;ǆǆǀŝͿ

ƚƌĂƐŽŶŽZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ–KŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽ
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dŝƚƵůĂƌ ĚĞ Z ƉĂƌĂ ƌĞĐĞďĞƌ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐĚĞǀŝĚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶĂƐĚĂƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽŽƵĞŵĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƉƵďůŝĐĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶĆŽ
ůŚĞĚĂƌĄĚŝƌĞŝƚŽĂŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂĐƌĠƐĐŝŵŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŽĂƚƌĂƐŽ
ŶŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽͲůŚĞ͕ƚŽĚĂǀŝĂ͕ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽƐŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ
ĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƚĞŶŚĂŵƐŝĚŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉŽŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ͘

;ǆǆǀŝŝͿ

ſĚŝŐŽ/^/E–ZKZϱYϯ͘


;ǆǆǀŝŝŝͿ ŵďŝĞŶƚĞƉĂƌĂĞƉſƐŝƚŽ͕ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕EĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ƵƐƚſĚŝĂůĞƚƌƀŶŝĐĂ
Ğ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ–ϯ͘

ϰ͘
WůĂŶŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ZĞŐŝŵĞĚĞŽůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZĞ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂKĨĞƌƚĂ

ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ'ĞƌĂŝƐ

ϰ͘ϭ͘
KƐ Z ƐĞƌĆŽ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ĐŽŵ Ă ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽ ĚŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ͕ ƋƵĞ
ƉŽĚĞƌĄ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ŽƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂďĂŝǆŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽͿ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽƌĚĞŶƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ Ğ
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĐŽůŽĐĂĚŽƐũƵŶƚŽĂŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƐŽŵĞŶƚĞĂƉſƐĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽ
ƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂKĨĞƌƚĂƉĞůĂsD͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘

ϰ͘Ϯ͘
ĐŽůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZũƵŶƚŽĂŽƉƷďůŝĐŽͲĂůǀŽ͕ŶŽŵĞƌĐĂĚŽƉƌŝŵĄƌŝŽ͕ƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ĚĞĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽD͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ Ğ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůĂ ϯ͕
ƉĂƌĂŽƐZĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐŶĂϯ͕ƐĞŶĚŽĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƌĞĂůŝǌĂĚĂ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͘

ϰ͘ϯ͘
KƐZƐĞƌĆŽĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽ
ĚŽd/WϮϭ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂϯ͕ƐĞŶĚŽĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽƐ
ĞǀĞŶƚŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĂĐƵƐƚſĚŝĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚŽƐZƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞWĞƐƐŽĂƐsŝŶĐƵůĂĚĂƐŶĂKĨĞƌƚĂ

ϰ͘ϰ͘
WŽĚĞƌĄƐĞƌĂĐĞŝƚĂĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞũĂŵWĞƐƐŽĂƐsŝŶĐƵůĂĚĂƐ
ŶĂKĨĞƌƚĂ͕ƐĞŵĨŝǆĂĕĆŽĚĞůŽƚĞƐŵşŶŝŵŽƐŽƵŵĄǆŝŵŽƐ͕ĂƚĠŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϭϬϬй;ĐĞŵ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϱϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD ϰϬϬ͘ WĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ΗWĞƐƐŽĂƐ sŝŶĐƵůĂĚĂƐΗ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ŝŶĚŝĐĂĚŽƉŽƌĐĂĚĂƵŵĚŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐŶŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐďŽůĞƚŝŶƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐZ͕
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĞƐƐŽĂƐ͗;ŝͿĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐŽƵĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚĂ
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ŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĚŽƐ/ŶƚĞƌǀĞŶŝĞŶƚĞƐŶƵĞŶƚĞƐŽƵĚĞŽƵƚƌĂƐƉĞƐƐŽĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐă
ŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ă KĨĞƌƚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƐĞƵƐ ĐƀŶũƵŐĞƐ ŽƵ ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐ͕ ƐĞƵƐ ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ͕
ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğ ĐŽůĂƚĞƌĂŝƐ ĂƚĠ Ž ϮǑ ŐƌĂƵ͖ ;ŝŝͿ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ŽƵ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ͖ ;ŝŝŝͿ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĞĚĞŵĂŝƐƉƌĞƉŽƐƚŽƐĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐƉĞĐŝĂŝƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ŶĂ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͖ ;ŝǀͿ ĂŐĞŶƚĞƐ ĂƵƚƀŶŽŵŽƐ
ƋƵĞƉƌĞƐƚĞŵƐĞƌǀŝĕŽƐĂŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵĂƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͖
;ǀͿ ĚĞŵĂŝƐ ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ ƋƵĞ ŵĂŶƚĞŶŚĂŵ͕ ĐŽŵ Ž ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐă
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞĚĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂĕĆŽŽƵĚĞƐƵƉŽƌƚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͖;ǀŝͿƉĞƐƐŽĂƐ
ŶĂƚƵƌĂŝƐƋƵĞƐĞũĂŵ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐŽƵƉĂƌƚŝĐŝƉĞŵĚŽĐŽŶƚƌŽůĞ
ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽ ĚŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ŽƵ ĚŽƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ͖ ;ǀŝŝͿ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐĂŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵ
Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ ŶĂ KĨĞƌƚĂ͖
;ǀŝŝŝͿĐƀŶũƵŐĞŽƵĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽĞĨŝůŚŽƐŵĞŶŽƌĞƐĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐ;ŝŝͿ
Ă;ǀͿĂĐŝŵĂ͖Ğ;ŝǆͿĐůƵďĞƐĞĨƵŶĚŽƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĐƵũĂŵĂŝŽƌŝĂĚĂƐĐŽƚĂƐƉĞƌƚĞŶĕĂĂ
ƉĞƐƐŽĂƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ͕ƐĂůǀŽƐĞŐĞƌŝĚŽƐĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐŶĆŽǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ͘

ϰ͘ϰ͘ϭ͘ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂƐWĞƐƐŽĂƐsŝŶĐƵůĂĚĂƐŶĂKĨĞƌƚĂƐĞƌĄĂĚŵŝƚŝĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĞWĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕ƐĞŵĨŝǆĂĕĆŽĚĞůŽƚĞƐŵşŶŝŵŽƐŽƵŵĄǆŝŵŽƐ͕ĂƚĠŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚĞϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĂŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ
ŽƵĂƵŵĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͘

ϰ͘ϰ͘Ϯ͘ ĂƐŽ ƐĞũĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽ ƉĞůŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ĞǆĐĞƐƐŽ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϭͬϯ ;Ƶŵ ƚĞƌĕŽͿ ĚŽƐ Z ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ ;ƐĞŵ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ŽƐ Z
ĞŵŝƚŝĚŽƐĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůĚĂKƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂůͿ͕ŶĆŽ
ƐĞƌĄƉĞƌŵŝƚŝĚĂĂĐŽůŽĐĂĕĆŽĚĞZƉĞƌĂŶƚĞ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƋƵĞƐĞũĂŵWĞƐƐŽĂƐsŝŶĐƵůĂĚĂƐ
Ğ ŽƐ WĞĚŝĚŽƐ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ WĞƐƐŽĂƐ sŝŶĐƵůĂĚĂƐ
ƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĐĂŶĐĞůĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϱϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽůŽĐĂĕĆŽ

ϰ͘ϱ͘
KďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ
ĚĞǀĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚŽƐZĚĞĨŽƌŵĂĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌ͗;ŝͿƋƵĞŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŶĨĞƌŝĚŽĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƐĞũĂũƵƐƚŽĞĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ͖;ŝŝͿĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĂŽ
ƉĞƌĨŝů ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚŽƐ ƐĞƵƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ƉƌĠǀŝŽ͕ ƉĞůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ
ǀĞŶĚĂ͕ĚĞĞǆĞŵƉůĂƌĚŽƐWƌŽƐƉĞĐƚŽƐƉĂƌĂůĞŝƚƵƌĂŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĞƋƵĞƐƵĂƐĚƷǀŝĚĂƐƉŽƐƐĂŵ
ƐĞƌĞƐĐůĂƌĞĐŝĚĂƐƉŽƌƉĞƐƐŽĂĚĞƐŝŐŶĂĚĂƉĞůŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌƉĂƌĂƚĂůĨŝŵ͘

WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐĞWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂ
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ϰ͘ϲ͘
WĂƌĂĨŝŶƐĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂ;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͕
será considerado, como “WĞƌşŽĚŽ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ”, o período compreendido entre Ϯϯ ĚĞ
ũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬĞϮϵĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘

ϰ͘ϲ͘ϭ͘ ĂĚŵŝƐƐşǀĞůŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĂƐĞƌŝŶĚŝĐĂĚĂĞŵǀŝƐŽ
ĂŽDĞƌĐĂĚŽ͕ƉĂƌĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ;ŽƵĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽͿ͕ĂƐƋƵĂŝƐƐŽŵĞŶƚĞ
ƐĞƌĆŽĐŽŶĨŝƌŵĂĚĂƐƉĞůŽƐƵďƐĐƌŝƚŽƌ;ŽƵĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞͿĂƉſƐŽŝŶşĐŝŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐΑΑϭǑĞϮǑĚŽĂƌƚŝŐŽϰϲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘

ϰ͘ϳ͘
K WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϮϯ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϭǑĞϮǑ͕ĞĚŽĂƌƚŝŐŽϰϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͕ĐŽŵŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂĞŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵĨŝǆĂĕĆŽĚĞůŽƚĞƐ
ŵşŶŝŵŽƐŽƵŵĄǆŝŵŽƐ͕ŶŽƋƵĂůƐĞƌĄĚĞĨŝŶŝĚŽŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĂƐĞƌĂĚŽƚĂĚŽƉĂƌĂĂƉƵƌĂĕĆŽ
ĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘

ϰ͘ϴ͘
KƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐĞŵĂĚƋƵŝƌŝƌŽƐZŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂĚĞǀĞƌĆŽ
ĚĞĐůĂƌĂƌ͕ŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƐWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂ͗ĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƋƵĞĂĐĞŝƚĂ
ĂƵĨĞƌŝƌ͕ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ;ƐͿ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ;ƐͿ ĚĞ Z ƋƵĞ ĚĞƐĞũĂ ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ͕ Ğŵ
ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϰϱ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽ
ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ŵĄǆŝŵŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ ƉĂƌĂ ŽƐ Z͘ ĂƐŽ Ž ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĂƉƵƌĂĚŽ ŶŽ
WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐƉĂƌĂĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐZƐĞũĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ŵşŶŝŵŽĂƉŽŶƚĂĚŽŶŽWĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂĐŽŵŽĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂKĨĞƌƚĂ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĂĐŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽWĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂƐĞƌĄĐĂŶĐĞůĂĚŽ͘

ϰ͘ϴ͘ϭ͘ Ɛ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ ƉĞůŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƐĞƌĆŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐĂƚĠƋƵĞƐĞũĂĂƚŝŶŐŝĚĂĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵĄǆŝŵĂĚĞZ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĚĂ KƉĕĆŽ ĚĞ >ŽƚĞ ĚŝĐŝŽŶĂů͕ ƐĞŶĚŽ ĂƐ ŽƌĚĞŶƐ ĂůŽĐĂĚĂƐ ƐĞŵƉƌĞ ĚĂ ŵĞŶŽƌ ƚĂǆĂ ĚĞ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂĂŵĂŝŽƌƚĂǆĂĚĞZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘

ϰ͘ϴ͘Ϯ͘ ĂƐŽŽƚŽƚĂůĚĞZĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞăƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽŽƵ
ĂŽƐWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂĞǆĐĞĚĂŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ƐĞƌĆŽĂƚĞŶĚŝĚŽƐŽƐWĞĚŝĚŽƐ
ĚĞZĞƐĞƌǀĂĞĂƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƋƵĞŝŶĚŝĐĂƌĞŵĂŵĞŶŽƌƚĂǆĂ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂŶĚŽͲ
ƐĞ ŽƐ WĞĚŝĚŽƐ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ Ğ ĂƐ ŝŶƚĞŶĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ŝŶĚŝĐĂƌĞŵ ƚĂǆĂƐ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ĂƚĠ ĂƚŝŶŐŝƌ Ă ƚĂǆĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ŶŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ
ƚŽĚŽƐ ŽƐ WĞĚŝĚŽƐ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ Ğ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶƚĞŶĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝƚŝĚŽƐ ƋƵĞ
ŝŶĚŝĐĂƌĞŵĂƚĂǆĂĚĞĨŝŶŝĚĂŶŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐƐĞƌĆŽƌĂƚĞĂĚŽƐĞŶƚƌĞŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ Z ŝŶĚŝĐĂĚŽ ŶŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
WĞĚŝĚŽƐ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ŽƵ ŶĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ŝŶƚĞŶĕƁĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ
ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐƋƵĂŝƐƋƵĞƌĨƌĂĕƁĞƐĚĞZ͘
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ϰ͘ϴ͘ϯ͘ K ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ ƐĞƌĄ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ Ϯϯ͕ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ϮǑ͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϬϬ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐƚĂƌĄ ŶŽ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƋƵĂůƋƵĞƌĂƉƌŽǀĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂĂĚŝĐŝŽŶĂů
ƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϰ͘ϵ͘
KƐWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂƐĞƌĆŽŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞŝƐĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ
ĚĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĞŶƚƌĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽWƌŽƐƉĞĐƚŽ
ĞĨŝŶŝƚŝǀŽ Ğ ĚŽ WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ ƋƵĞ ĂůƚĞƌĞŵ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ž ƌŝƐĐŽ ĂƐƐƵŵŝĚŽ
ƉĞůŽ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌ͕ŽƵĂƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϰϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘
ϰ͘ϵ͘ϭ͘ K ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ Ğ ŽƐ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐƉĞĐŝĂŝƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌĆŽ ĂŽƐ
/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ ŶĂĨŽƌŵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ WĞĚŝĚŽ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ŽƵ ĚĂƐŝŶƚĞŶĕƁĞƐĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ƋƵĞ ;ŝͿ ůĞŝĂŵ ĐƵŝĚĂĚŽƐĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƐ ŶŽ
WĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕Ž
WƌŽƐƉĞĐƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞWƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ
na seção “Fatores de Risco”, que trata, dentre outros, sobre os riscos aos quais a Oferta
ĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚĂ͖Ğ;ŝŝͿĞŶƚƌĞŵĞŵĐŽŶƚĂƚŽĐŽŵŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵĐŽŵŽWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ƉĂƌĂŽďƚĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŵĂŝƐĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĂĐĞƌĐĂĚŽƐƉƌĂǌŽƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐĂĚĂƐƚƌŽŶŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵŶŽWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞ
ƐƉĞĐŝĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ƚĞŶĚŽĞŵǀŝƐƚĂŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞƉĞůŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͘

KƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂů

ϰ͘ϭϬ͘ K ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ƉŽĚĞƌĄ ŽƉƚĂƌ ƉŽƌ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ĚŽƐ Z
ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ŽĨĞƌƚĂĚŽƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŽƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϰ͕
ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ϮǑ͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϰϬϬ ;ΗKƉĕĆŽ ĚĞ >ŽƚĞ ĚŝĐŝŽŶĂůΗͿ͘ ƉůŝĐĂƌͲƐĞͲĆŽ ĂŽƐ Z
ŽƌŝƵŶĚŽƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞKƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂůĂƐŵĞƐŵĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƉƌĞĕŽĚŽƐZ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽĨĞƌƚĂĚŽƐĞƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƐĞƌĄĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐŽďŽƌĞŐŝŵĞĚĞŵĞůŚŽƌĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐ͘

/ŶşĐŝŽĚĂKĨĞƌƚĂ

ϰ͘ϭϭ͘ KďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĚŽƐZƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĂƉſƐ͗;ŝͿĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚĂKĨĞƌƚĂƉĞůĂsD͖;ŝŝͿĂ
ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ ŶƷŶĐŝŽ ĚĞ /ŶşĐŝŽ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƉƌŽƐƉĞĐƚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĚĂ
KĨĞƌƚĂ;ΗWƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽΗͿĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͘

ϰ͘ϭϮ͘ ŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăĐŽŶĐĞƐƐĆŽ͕ƉĞůĂsD͕ĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ
>şĚĞƌ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌĄ ĂŽ ƉƷďůŝĐŽ Ž ƉƌŽƐƉĞĐƚŽ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĚĂ KĨĞƌƚĂ ;ΗWƌŽƐƉĞĐƚŽ


296



WƌĞůŝŵŝŶĂƌΗ Ğ͕ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ž WƌŽƐƉĞĐƚŽ ĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ΗWƌŽƐƉĞĐƚŽƐΗͿ͕ ƉƌĞĐĞĚŝĚŽ ĚĂ
ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽǀŝƐŽĂŽDĞƌĐĂĚŽĚĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƷďůŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿ
ŵŝƐƐĆŽĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϱϯĞϱϰͲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ
;ΗǀŝƐŽĂŽDĞƌĐĂĚŽΗͿ͘

ϰ͘ϭϯ͘ ƉſƐ Ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ ǀŝƐŽ ĂŽ DĞƌĐĂĚŽ Ğ Ă ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ WƌŽƐƉĞĐƚŽ
WƌĞůŝŵŝŶĂƌ͕ŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌƉŽĚĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĂƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
;ƌŽĂĚƐŚŽǁ Ğ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐͿ ƐŽďƌĞ ŽƐ Z Ğ Ă KĨĞƌƚĂ͘ KƐ ŵĂƚĞƌŝĂŝƐ
ƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝŽƐĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞƋƵĞŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ
ƐƉĞĐŝĂŝƐĚĂKĨĞƌƚĂƉƌĞƚĞŶĚĂŵƵƚŝůŝǌĂƌĞŵƚĂŝƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƐƵďŵĞƚŝĚŽƐăĂƉƌŽǀĂĕĆŽŽƵĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐăsD͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘

ϰ͘ϭϰ͘ ǆĐĞƚŽ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ ƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĂĞǀĞĚŽƌĂƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƌĄƉĞůŽĐŽŶƚĞƷĚŽĚŽƐWƌŽƐƉĞĐƚŽƐĞĚĞ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚŽƌŽĂĚƐŚŽǁĞĚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂƉůĞŶĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞĞ
ŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŽŵŝƐƐƁĞƐ͕ĨŝĐĂŶĚŽŽďƌŝŐĂĚĂĂƌĞƐƐĂƌĐŝƌŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĐĂƐŽĞƐƚĞƚĞŶŚĂƋƵĂůƋƵĞƌƚŝƉŽĚĞƉĞƌĚĂŽƵĚĂŶŽ
ĚŝƌĞƚŽĂĚǀŝŶĚŽĚŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͘

WĞƌşŽĚŽĚĞŽůŽĐĂĕĆŽ

ϰ͘ϭϱ͘ KĨĞƌƚĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶĐůƵşĚĂĞŵĂƚĠϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂ
ĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů;ΗWĞƌşŽĚŽ
ĚĞŽůŽĐĂĕĆŽΗͿ͘

ϰ͘ϭϲ͘ KƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĆŽ WĞĚŝĚŽƐ ĚĞ ZĞƐĞƌǀĂ ŽƵ ŝŶƚĞŶĕƁĞƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ƐĞŵĨŝǆĂĕĆŽĚĞůŽƚĞƐŵşŶŝŵŽƐŽƵŵĄǆŝŵŽƐ͕ĂŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌŽƵĂ
ƵŵĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͘

ϰ͘ϭϳ͘ ĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĞŐƵŝŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͗

;ŝͿ
ĂƉſƐŽƉƌŽƚŽĐŽůŽĚŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽ
WƌŽƐƉĞĐƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽǀŝƐŽĂŽDĞƌĐĂĚŽ͕
ĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂKĨĞƌƚĂƉĞůĂsD͕ƉŽĚĞƌĆŽ
ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͖



297



;ŝŝͿ


;ŝŝŝͿ


;ŝǀͿ


;ǀͿ

ŽƐŵĂƚĞƌŝĂŝƐƉƵďůŝĐŝƚĄƌŝŽƐŽƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞăƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ
ƉĂƌĂ ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƐĞƌĆŽ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƐĞƌĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐăsDĞŵĂƚĠϭ;ƵŵͿŝĂ
jƚŝůĂƉſƐƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϱϬĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ
ĞĚĂĞůŝďĞƌĂĕĆŽsDŶǑϴϭϴ͕ĚĞϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ŽƵĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ
ăsDƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞăƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽƌƚŝŐŽϱϬ͕
ΑϱǑ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͖
ĚƵƌĂŶƚĞŽWĞƌşŽĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞϮϯĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ
Ğ Ϯϵ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ŚĂǀĞƌĄ Ă ĐŽůĞƚĂ ĚĞ ŝŶƚĞŶĕƁĞƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĚŽƐWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϰϰ
ĞϰϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘ƉſƐŽWĞƌşŽĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ͕ŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ
>şĚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ Ž WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƋƵĂů Ž
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽ Ğŵ ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ ŽƐ Z͕ ĚĞǀĞƌĄ ĚĞĐůĂƌĂƌ͕ ŶŽ
ąŵďŝƚŽĚŽWĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ͗ĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƋƵĞĂĐĞŝƚĂĂƵĨĞƌŝƌ͕ƉĂƌĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ;ƐͿ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ;ƐͿ ĚĞ Z ƋƵĞ ĚĞƐĞũĂ ƐƵďƐĐƌĞǀĞƌ͕ Ğŵ
ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϰϱ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsD
ϰϬϬ͕ ƐĞŵ ĨŝǆĂĕĆŽ ĚĞ ůŽƚĞƐ ŵşŶŝŵŽƐ ŽƵ ŵĄǆŝŵŽƐ͘ ĂƐŽ Ž ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ĂƉƵƌĂĚŽ ŶŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ ƉĂƌĂ Ă ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ
ZƐĞũĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŵşŶŝŵŽĂƉŽŶƚĂĚŽŶŽWĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ
ĐŽŵŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ŶĂ KĨĞƌƚĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĂĐŝŵĂ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽWĞĚŝĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂƐĞƌĄĐĂŶĐĞůĂĚŽ͖
ŽŶĐůƵşĚŽ Ž WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ Ž ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ
ĚŝǀƵůŐĂƌĄŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϮϯ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϮǑ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͖
ĂƐŽŚĂũĂĞǆĐĞƐƐŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭͬϯ;ƵŵƚĞƌĕŽͿĚŽƐZ;ƐĞŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌŽƐZŽďũĞƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂKƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂůͿ͕ŶĆŽ
ƐĞƌĄ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ Ă ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ĚĞ Z ƉĞƌĂŶƚĞ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ
WĞƐƐŽĂƐsŝŶĐƵůĂĚĂƐĞŽƐWĞĚŝĚŽƐĚĞZĞƐĞƌǀĂĐĞůĞďƌĂĚŽƐƉŽƌ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
ƋƵĞƐĞũĂŵWĞƐƐŽĂƐsŝŶĐƵůĂĚĂƐƐĞƌĆŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĐĂŶĐĞůĂĚŽƐ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϱϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘


;ǀŝͿ

KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ Ă KĨĞƌƚĂ ƐŽŵĞŶƚĞ
ƚĞƌĄŝŶşĐŝŽĂƉſƐ͗;ĂͿĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĂKĨĞƌƚĂƉĞůĂ sD͖;ďͿĂ
ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽ͖Ğ;ĐͿĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽWƌŽƐƉĞĐƚŽ
ĞĨŝŶŝƚŝǀŽĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͖
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;ǀŝŝͿ

Após o cumprimento dos requisitos descritos no item “vi”, acima,
ŚĂǀĞƌĄĂĂůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZũƵŶƚŽĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ƉĂƌĂƐƵĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͘


WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ

ϰ͘ϭϴ͘ KƐZƐĞƌĆŽŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐăǀŝƐƚĂ͕ŶĂĚĂƚĂĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĞŵŵŽĞĚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŶĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽWƌĞĕŽĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ(“ĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ”)͘

ϰ͘ϭϴ͘ϭ͘
 ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽƐ Z ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂϯ͘

ϰ͘ϭϴ͘Ϯ͘
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕ăŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵĂĐŽůŽĐĂĕĆŽ
ĚŽƐ Z ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ ƐĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĂƉſƐ Ž ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂŐŽƐ
ƉĞůŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐŶĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĂϯ
ƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ŶŽŵĞƐŵŽŝĂjƚŝů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZ͕ŶĂ
ĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽĐŽƌƌĂĂƚĠăƐϭϲ͗ϬϬŚŽƌĂƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽŚŽƌĄƌŝŽůŽĐĂů
ĚĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŽƵŶŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕ĐĂƐŽ
ƚĂůůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŽĐŽƌƌĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭϲ͗ϬϬŚŽƌĂƐ;ĞǆĐůƵƐŝǀĞͿ͕ƐĞŵĂŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ƉĞŶĂůŝĚĂĚĞƐ͕ƚƌŝďƵƚŽƐŽƵĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͘

ϰ͘ϭϵ͘ KĨĞƌƚĂĞŶĐĞƌƌĂƌͲƐĞͲĄĂƉſƐŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĂƐĞŐƵŝƌ͗;ŝͿĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ
ĚŽWĞƌşŽĚŽĚĞŽůŽĐĂĕĆŽ͖;ŝŝͿĐŽůŽĐĂĕĆŽĚĞZĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĂŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͖
ŽƵ;ŝŝŝͿŶĆŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐŽŶĚŝĕƁĞƐWƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂ
ůĄƵƐƵůĂϯ͘ϭĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕
ĂƚĠŽŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂKĨĞƌƚĂ͘

K ŶƷŶĐŝŽ ĚĞ ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ƐĞƌĄ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ ŶĂƐ ƉĄŐŝŶĂƐ ĚĂ ƌĞĚĞ ŵƵŶĚŝĂů ĚĞ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĚŽƐWĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĚĂϯĞ
ĚĂsD͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϮϵĞϱϰͲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ͘

ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƷďůŝĐĂĞZĞŐŝŵĞĚĞ'ĂƌĂŶƚŝĂ&ŝƌŵĞĚĞŽůŽĐĂĕĆŽ

ϰ͘ϮϬ͘ KŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌƌĞĂůŝǌĂƌĄĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚŽƐZƉĂƌĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ƚŽƚĂůĚĞZΨϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĐƵŵƉƌŝĚĂƐƚŽĚĂƐĂƐ
ŽŶĚŝĕƁĞƐ WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂƐ ůĄƵƐƵůĂƐ ϯ͘ϭ Ğ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚŽ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ƐŽďƌĞŐŝŵĞĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂĨŝƌŵĞĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽ(“'ĂƌĂŶƚŝĂ&ŝƌŵĞ”)͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽ
ƋƵĞ Ž sĂůŽƌ /ŶŝĐŝĂů ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ Ğŵ ĂƚĠ ϮϬй ;ǀŝŶƚĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂů͕ĚĂKƉĕĆŽĚĞ>ŽƚĞĚŝĐŝŽŶĂů͕ĂƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐŽď
ƌĞŐŝŵĞĚĞŵĞůŚŽƌĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐĚĞĐŽůŽĐĂĕĆŽ͘


299




ϰ͘ϮϬ͘ϭ͘
 'ĂƌĂŶƚŝĂ &ŝƌŵĞ ƐĞƌĄ ĞǆŝŐşǀĞů ƐĞ͕ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ƐĞ͕ ĂƐ ŽŶĚŝĕƁĞƐ
WƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϯ͘ϭ Ğ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚŽ ŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĨŽƌĞŵ
ĐƵŵƉƌŝĚĂƐĚĞĨŽƌŵĂƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂĂŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞŶĆŽŚŽƵǀĞƌĚĞŵĂŶĚĂƉĂƌĂĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐϮϬϬ͘ϬϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐŵŝůͿZŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞŽĨĞƌƚĂĚŽƐ͘

ϰ͘ϮϬ͘Ϯ͘
'ĂƌĂŶƚŝĂ&ŝƌŵĞƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄĞǆĞƌĐŝĚĂƉĞůŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌƐĞ͕
ĂƉſƐĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽĞĚƵƌĂŶƚĞŽWĞƌşŽĚŽĚĞŽůŽĐĂĕĆŽ͕ĞǆŝƐƚŝƌĂůŐƵŵ
ƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞZŶĆŽƐƵďƐĐƌŝƚŽ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚŽƐZƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ 'ĂƌĂŶƚŝĂ &ŝƌŵĞ͗ ;ŝͿ ƐĞƌĄ ĨĞŝƚĂ ƉĞůĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĄǆŝŵĂ͕ŝŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂ;ƚĂǆĂƚĞƚŽͿ͖Ğ;ŝŝͿĂďƌĂŶŐĞƌĄĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
Z ŶĆŽ ƐƵďƐĐƌŝƚŽƐ ƉĞůŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĐĂƐŽ Ă
KĨĞƌƚĂǀĞŶŚĂĂĐŽŶƚĂƌĐŽŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĚĞĐŽŵƵŵĂĐŽƌĚŽ
ĞŶƚƌĞ ĂƐ WĂƌƚĞƐ͕ Ğ ĂůŐƵŵ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ ŽƵƚŽƌŐƵĞ ƚĂŵďĠŵ ŐĂƌĂŶƚŝĂ ĨŝƌŵĞ ĚĞ
ĐŽůŽĐĂĕĆŽ͕ Ă 'ĂƌĂŶƚŝĂ &ŝƌŵĞ͕ ƐĞ ĞǆĞƌĐŝĚĂ͕ ƐĞƌĄ ĞǆĞƌĐŝĚĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ŶĆŽ
ƐŽůŝĚĄƌŝĂ Ğ ƐĞŵ ƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͕ Ğŵ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ Ă ƐĞƌ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĞƐ͘

ϰ͘ϮϬ͘ϯ͘
ĞǀĞĚŽƌĂĞŶƚĞŶĚĞĞĐŽŶĐŽƌĚĂƋƵĞ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĂƐŽŶĚŝĕƁĞƐWƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͕ĠĐŽŶĚŝĕĆŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂ'ĂƌĂŶƚŝĂ&ŝƌŵĞĞ
ƉĂƌĂ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ Ğ ĚĞ ƐĞƵƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ Ğ
ƐĂƚŝƐĨĂƚſƌŝĂĂŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ĂƐƋƵĂŝƐŝŶĐůƵĞŵ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŵ͕ăĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ
ĞŶşǀĞůĚĞĐŽŶĨŽƌƚŽ;ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞůͿĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞǀĞůĂĚĂƐ
ĂŽ ƉƷďůŝĐŽ ĂůǀŽĚĂ KĨĞƌƚĂ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂ KƉĞƌĂĕĆŽ͕
ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϯ͘ϭĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘

ϰ͘ϮϬ͘ϰ͘
ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽŝƚĞŵϱĚŽŶĞǆŽs/ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD ϰϬϬ͕ Ž ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ ĚĞĐůĂƌĂ ƋƵĞ͕ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚŽ ŶƷŶĐŝŽ ĚĞ
ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ƌĞǀĞŶĚĂ ĚŽƐ Z ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ƐƵďƐĐƌŝƚŽƐ ƉĞůŽ
ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂ'ĂƌĂŶƚŝĂ&ŝƌŵĞ͘ĂƐŽĂƌĞǀĞŶĚĂŽĐŽƌƌĂ
ĂƉſƐĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐZĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉĞůŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ
>şĚĞƌƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƌĞǀĞŶĚŝĚŽƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽƉŽƌǀĂůŽƌĂĐŝŵĂŽƵĂďĂŝǆŽĚŽƐĞƵ
sĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƌĞƐƚƌŝĕĆŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ăƐƵĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘ƌĞǀĞŶĚĂ
ĚŽƐZĚĞǀĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϰ͘Ϯϭ͘ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ZŝƐĐŽ͗ KƐ Z ƐĞƌĆŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ƉĞůĂ
ŐġŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ZŝƐĐŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ĞƐƐĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ƐĞƌ ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͘
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ϰ͘Ϯϭ͘ϭ͘
 ŶŽƚĂ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ƐĞƌĄ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƌĞǀŝƐĆŽ Ă ĐĂĚĂ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐ͕ƚĞŶĚŽĐŽŵŽďĂƐĞĂĚĂƚĂĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƉƌŝŵĞŝƌŽƌĞůĂƚſƌŝŽ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϯϯ͕ ĐƵŵƵůĂĚŽ ĐŽŵ Ž ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ϭǑ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϰϬ͕ ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐƐĞƌĞŵĐŽůŽĐĂĚŽƐ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĚĂ ϯ Ğ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĂƚĠ ϱ
;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂĚĂƚĂĚĞƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ĞĞŶƚƌĞŐƵĞƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂă
sDĞŵĂƚĠϰϱ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽͿĚŝĂƐĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ͘

ϰ͘Ϯϭ͘Ϯ͘
ŐġŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂůƚĞƌĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌĠǀŝĂĂŶƵġŶĐŝĂĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘

ϰ͘Ϯϭ͘ϯ͘
 ŐġŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ZŝƐĐŽ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ͕
;ŝͿĐĂƐŽĚĞƐĐƵŵƉƌĂĂŽďƌŝŐĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϰ͘ϮϬ͘ϭĂĐŝŵĂ͖;ŝŝͿĐĂƐŽĚĞƐĐƵŵƉƌĂ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ƐƵĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ͖ ;ŝŝŝͿ ĐĂƐŽ ŚĂũĂ ƌĞŶƷŶĐŝĂ ĚĂ
ŐġŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽ͖Ğ;ŝǀͿƐĞĂƐƐŝŵĨŽƌĚĞĐŝĚŝĚŽĞŵĐŽŵƵŵĂĐŽƌĚŽĞŶƚƌĞĂŵŝƐƐŽƌĂĞĂŐġŶĐŝĂ
ĚĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽ͘

ϰ͘ϮϮ͘ ĞƉſƐŝƚŽ ƉĂƌĂ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĞEĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͗ KƐ Z ƐĞƌĆŽ ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ͗ ;ŝͿƉĂƌĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽƉƌŝŵĄƌŝŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽD͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽ
ƉĞůĂϯ͕ƐĞŶĚŽĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽůŝƋƵŝĚĂĚĂĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŵĞŶƚĞƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͖Ğ;ŝŝͿ
ƉĂƌĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ŶŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ƐĞĐƵŶĚĄƌŝŽ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ d/WϮϭ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽ Ğ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽƉĞůĂϯ͕ƐĞŶĚŽĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĂĐƵƐƚſĚŝĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĚŽƐZƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͘

ϰ͘ϮϮ͘ϭ͘
 ϯ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂ ƉŽƌ ŽƵƚƌĂƐ ĐąŵĂƌĂƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ Ğ
ĐƵƐƚſĚŝĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐĂƐŽƐ͗;ŝͿƐĞĂϯĨĂůŝƌ͕ƌĞƋƵĞƌĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
ŽƵŝŶŝĐŝĂƌƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ƚŝǀĞƌƐƵĂĨĂůġŶĐŝĂ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽŽƵ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͖ ;ŝŝͿ ƐĞ ĨŽƌ ĐĂƐƐĂĚĂ ƐƵĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͖ĞͬŽƵ;ŝŝŝͿĂƉĞĚŝĚŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽŶĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘EŽƐĐĂƐŽƐĂĐŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞũĂ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂ ĐąŵĂƌĂ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ Ğ ĐƵƐƚſĚŝĂ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĂƌĂƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽƐZ͘

ϰ͘Ϯϯ͘ ƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ͗KƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĂƚƵĂƌĄĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĚŽƐZ͕ŽƐƋƵĂŝƐ
ƐĞƌĆŽ ĞŵŝƚŝĚŽƐ ƐŽď Ă ĨŽƌŵĂ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ Ğ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂů͘ ^ĞƌĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ
ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽZ͗;ŝͿŽĞǆƚƌĂƚŽĚĞƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐƵƐƚſĚŝĂĞǆƉĞĚŝĚŽƉĞůĂ
ϯ͕ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĞ ĐĂĚĂ dŝƚƵůĂƌ ĚŽƐ Z͕ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ Z ĞƐƚŝǀĞƌĞŵ ĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐ
ĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ϯ͖ŽƵ ;ŝŝͿ ŽĞǆƚƌĂƚŽ ĞŵŝƚŝĚŽ ƉĞůŽ ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĞ ĐĂĚĂ
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dŝƚƵůĂƌ ĚŽƐ Z͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƉĞůĂ ϯ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŽƐ Z ŶĆŽ
ĞƐƚŝǀĞƌĞŵĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂϯ͘

ϰ͘Ϯϯ͘ϭ͘
K ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ ;ŝͿ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐũƵŶƚŽăŵŝƐƐŽƌĂŶĆŽƐĂŶĂĚĂŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϬ;ĚĞǌͿ
ŝĂƐjƚĞŝƐĂƉſƐŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞŶǀŝĂĚĂƉĂƌĂŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌƉĂƌĂƐĂŶĂƌĂ
ĨĂůƚĂ͖ ;ŝŝͿ ŶĂ ƐƵƉĞƌǀĞŶŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽ ŽƵ ŝŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ŶŽƚĂĚĂŵĞŶƚĞĚŽE͕ƋƵĞŝŵƉĞĕĂĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽŽďũĞƚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ͖ ;ŝŝŝͿ ĐĂƐŽ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ ŽƵ Ž ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ĞŶĐŽŶƚƌĞŵͲƐĞ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĨĂůġŶĐŝĂ͕ŽƵƚĞŶŚĂŵĂƐƵĂŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞĐƌĞƚĂĚĂ͖;ŝǀͿĞŵĐĂƐŽĚĞ
ƐĞƵ ĚĞƐĐƌĞĚĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ĚĞ ǀĂůŽƌĞƐ
ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖;ǀͿƐĞŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌŽƵĂŵŝƐƐŽƌĂƐƵƐƉĞŶĚĞƌƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞƚĞŵƉŽŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ͕ŽƵƉŽƌƉĞƌşŽĚŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ
ŝŵƉĂĐƚĞ ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͖ ;ǀŝͿ ƐĞ ĨŽƌ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚĂ Ă ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ
ƉƌĄƚŝĐĂƐ ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐ ƉĞůŽ ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ŽƵ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͖ Ğ ;ǀŝŝͿ ƐĞ ŶĆŽ ŚŽƵǀĞƌ Ž
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂĂŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƚĂůŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽŶĆŽ
ƐĞũĂ ƐĂŶĂĚŽ Ğŵ ĂƚĠ ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĚĞ ƐƵĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘ EĞƐƐĞƐ ĐĂƐŽƐ͕ Ž ŶŽǀŽ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϰ͘Ϯϰ͘ ĂŶĐŽ >ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͗ K ĂŶĐŽ >ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ ĨŽŝ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ƉĂƌĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĞĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ
ĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͘

ϰ͘Ϯϰ͘ϭ͘
KĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞƉŽĚĞƌĄƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ
Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z͕ ĐĂƐŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ͗ ;ŝͿ ƐĞũĂ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝĚĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ
ĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕;ŝŝͿƐĞĂŵŝƐƐŽƌĂŽƵŽĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞƌĞƋƵĞƌĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
ŽƵ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ ĞŶƚƌĂƌ Ğŵ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ͕ ƚŝǀĞƌ ƐƵĂ ĨĂůġŶĐŝĂ ŽƵ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ͖Ğ;ŝŝŝͿŚĂũĂĂĞĚŝĕĆŽĚĞŶŽƌŵĂůĞŐĂůŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌƋƵĞŝŶǀŝĂďŝůŝǌĞ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵ
ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐŽďũĞƚŽĚĞĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƋƵĞŵŽĚŝĨŝƋƵĞĂƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽƵĂ
ĨŽƌŵĂĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͘EĞƐƐĞƐĐĂƐŽƐ͕ŽŶŽǀŽĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϰ͘Ϯϱ͘ ƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͗KƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĨŽŝĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ
ƉĂƌĂĂƵĚŝƚĂƌĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͘WĞůĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ
ĚŽƐƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ƌĞĐĞďĞƌĄĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞZΨϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĐŝŶĐŽŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕ůşƋƵŝĚĂĚĞ
ƚŽĚŽƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌƚƌŝďƵƚŽƐ͕ĂŽĂŶŽ͕ĂƋƵĂůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϬ͕ϬϬϯй;ƚƌġƐ
ŵŝůĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĂƐĞƌƉĂŐĂĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
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^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂ Ă ŽƌĚĞŵ ĚĞ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϰ͘Ϯϱ͘ϭ͘ KƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĂ
ĚĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͗ ;ŝͿ
WƌŝĐĞtĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐ͕;ŝŝͿƌŶƐƚΘzŽƵŶŐdĞƌĐŽƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ^ͬ^ŽƵ;ŝŝŝͿ
ĞůŽŝƚƚĞdŽƵĐŚĞdŽŵĂƚƐƵƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϭϰĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽ͘

/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƐWƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ^ĞƌǀŝĕŽƐĚĂŵŝƐƐĆŽĞƌĞǀĞĞƐĐƌŝĕĆŽĚĞƐƵĂƐ&ƵŶĕƁĞƐ

ϰ͘Ϯϲ͘ ^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚŽ
ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ŝŶĐŝƐŽ /y ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϵǑ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϲϬϬ͕ ŝŶĨŽƌŵĂŵŽƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ ŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ͕ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ďƌĞǀĞ ĚĞƐĐƌŝĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͗

WƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞ^ĞƌǀŝĕŽ

/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽŽŶƚƌĂƚĂĚĂ

ƌĞǀĞĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂ&ƵŶĕĆŽ

ŐġŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ^ƚĂŶĚĂƌĚΘWŽŽƌΖƐZĂƚŝŶŐƐĚŽ  ŐġŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ZŝƐĐŽ ĨŽŝ
ĚĞZŝƐĐŽ
ƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚŽƐ
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĚĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ƉĂƌĂ Ă
ŵŝƐƐĆŽ Ğ ƉĂƌĂ Ă ƌĞǀŝƐĆŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂů ĚĂ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ƐĞŵŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽ͕ĂƚĠ
ĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ

^>t ŽƌƌĞƚŽƌĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ Ğ K ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĨŽŝ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĂƌĂ
ąŵďŝŽ>ƚĚĂ͘
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚĂ
ĐŽŵƵŶŚĆŽ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z͕ ƐĞŶĚŽ
ƐƵĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ŶĂ
ůĄƵƐƵůĂ ϭϮ͘ϭ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ

<WD'
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ

ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ

sſƌƚǆ ŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ ĚĞ K ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ĂƚƵĂƌĄ ĐŽŵŽ ĂŐĞŶƚĞ
dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ ĚŽƐ Z͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞƌĆŽ
>ƚĚĂ͘
ĞŵŝƚŝĚŽƐ ƐŽď Ă ĨŽƌŵĂ ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂ Ğ
ĞƐĐƌŝƚƵƌĂů͘

ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ

sſƌƚǆ ŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂ ĚĞ K ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽƐ
dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞŐƵĂƌĚĂĚĞǀŝĂƐĨşƐŝĐĂƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐ
>ƚĚĂ͘
ĚŽƐ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝŽƐ͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ƵĚŝƚŽƌĞƐ K ƵĚŝƚŽƌ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĨŽŝ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ
ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ƉĂƌĂ ĂƵĚŝƚĂƌ ĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ Ž
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞ
ŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͘
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ĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ

ĂŶĐŽƌĂĚĞƐĐŽ^͘͘

K ĂŶĐŽ >ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ ĨŽŝ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ ƉĂƌĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂƌ Ž
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ğ Ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZ͕ĞǆĞĐƵƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂϯ͘


ϱ͘
ĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐZĞĐƵƌƐŽƐ

ϱ͘ϭ͘
ĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ZĞĐƵƌƐŽƐ͗ KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐĐŽŵĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ͗

;ŝͿ
ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŶĞƐƚĂ ŽƌĚĞŵ͕ ;ĂͿ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĞĐƵƐƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵĂŵŝƐƐĆŽĞĂKĨĞƌƚĂ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ĐƵũŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĆŽ
ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕ ƌĞĞŵďŽůƐĂĚŽ ŽƵ ƉĂŐŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ Ğ ;ďͿ
ƉĂƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͖Ğ

;ŝŝͿ
ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŽĂƌƚŝŐŽϮϯĚĂ>Ğŝ
ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐ ƌƵƌĂŝƐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕
ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕de batata consumo “ŝŶŶĂƚƵƌĂ”ĚĞƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐƌƵƌĂŝƐ͕
ŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ
ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞKƌĕĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĞ
ŶŽŶĞǆŽ//ĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϱ͘Ϯ͘
ƐĞďġŶƚƵƌĞƐƐĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƵŵĂ
ǀĞǌ ƋƵĞ͗ ;ŝͿ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŽ KƌĕĂŵĞŶƚŽ ƐĞƌĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů Ğ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ă
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ batata consumo “ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ” (^ŽůĂŶƵŵ dƵďĞƌŽƐƵŵͿ͕ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚŽ ĐŽŵŽ
“produto agropecuário” para fins do ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƉƌŝŵĞŝƌŽĚŽĂƌƚŝŐŽϮϯ͕ĚĂ>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͕ƉŽŝƐ
ƐƵĂŽƌŝŐĞŵĠĞƐƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŽĐƵůƚŝǀŽĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽĂŐƌşĐŽůĂ͖Ğ;ŝŝͿĂƐďĂƚĂƚĂƐĐŽŶƐƵŵŽ
“ŝŶŶĂƚƵƌĂ”ƐĞƌĆŽĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĚĞƉĞƐƐŽĂƐƋƵĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĂŵĂ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƵůƚŝǀŽ Ğ ƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĞ batata consumo “ŝŶ ŶĂƚƵƌĂ”͕ ŽƵ ƐĞũĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ
caracterizam como “produtores rurais” nos termos do artigo 165 da IN RFB 971,
ĐŽŶĨŽƌŵĞǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĞƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞůŝƐƚĂĚŽƐŶŽŶĞǆŽsĚĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĨŽƌŶĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵǀŝŐŽƌ͘

ϱ͘Ϯ͘ϭ͘ WĂƌĂ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ĚĂƐ batatas consumo “ŝŶ
ŶĂƚƵƌĂ”ĂƐĞƌĞŵĂĚƋƵŝƌŝĚĂƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĐŽŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ
ƐĆŽƋƵĂůŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐƌƵƌĂŝƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ/EZ&ϵϳϭĞĚŽĂƌƚŝŐŽϮϯ͕ĚĂ
>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĂĞǀĞĚŽƌĂĐĞƌƚŝĨŝĐŽƵƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͗ ;ŝͿĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞ
ƉƌŽĚƵƚŽƌƌƵƌĂůĚĞƚŽĚŽƐŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĚĞbatatas consumo “ŝŶŶĂƚƵƌĂ”ƋƵĞĂƚƵĂƌĆŽ
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ŶŽąŵďŝƚŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞůŝƐƚĂĚŽƐŶŽŶĞǆŽsĚĂ
Escritura (“&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ”); e ;ŝŝͿƋƵĞĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƌƌƵƌĂůĚŽƐ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĞ
ĚĄĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽĐƵůƚŝǀŽĞƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞďĂƚĂƚĂconsumo “ŝŶŶĂƚƵƌĂ”ĂƐĞƌĂĚƋƵŝƌŝĚĂƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ŽƋƵĞƐĞĐŽƌƌŽďŽƌĂƉĞůĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞƉƌŝŵĄƌŝĂŝŶĚŝĐĂĚĂŶŽ
ĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝĕĆŽ ĚŽƐ &ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ŶŽ EW: ŽƵ ^ŝƐƚĞŵĂ /ŶƚĞŐƌĂĚŽ ĚĞ
/ŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ KƉĞƌĂĕƁĞƐ /ŶƚĞƌĞƐƚĂĚƵĂŝƐ ĐŽŵ DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ Ğ ^ĞƌǀŝĕŽƐ Ͳ ^ŝŶƚĞŐƌĂ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůŽ E ;ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƀŵŝĐĂƐͿŶǑϬϭϭϵͲϵͬϬϯ;ĐƵůƚŝǀŽĚĞďĂƚĂƚĂͲŝŶŐůĞƐĂͿ͘

ϱ͘Ϯ͘Ϯ͘ KƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞŐƵŝƌĂ
ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽKƌĕĂŵĞŶƚŽ͕ĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĞŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ĂƚĠĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŽƵĂƚĠƋƵĞĂĞǀĞĚŽƌĂĐŽŵƉƌŽǀĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽ
ĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘

ϱ͘ϯ͘
ĞǀĞĚŽƌĂĚĞǀĞƌĄƉƌĞƐƚĂƌĐŽŶƚĂƐĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐŽďƌĞĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚĞ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ğ ƐĞƵ ƐƚĂƚƵƐ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŶĞǆŽ ///ă
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽKƌĕĂŵĞŶƚŽ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ĚĞ ĐſƉŝĂ ĚĞ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ďĂůĂŶĕŽƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ŶŽƚĂƐ
ĨŝƐĐĂŝƐ͕ĂƚŽƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐĞͬŽƵŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽŵƉƌŽďĂƚſƌŝŽƐƋƵĞũƵůŐĂƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ
ƉĂƌĂĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚĞ͗;ŝͿĂĐĂĚĂ
ϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐĂĐŽŶƚĂƌĚĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͖;ŝŝͿĞŵĐĂƐŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ;ŽƌĚŝŶĄƌŝŽ
ŽƵ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽͿ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ŽƵ ŶŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƌĞƐŐĂƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͖Ğ;ŝŝŝͿƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽƉŽƌƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŽƵƉĞůŽ
ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ Ă EŽƌŵĂƐ Ğ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĚĞ ſƌŐĆŽƐ
ƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĞƐ͕ĞŵĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿŝĂƐjƚĞŝƐĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ
ŽƵĞŵƉƌĂǌŽŵĞŶŽƌ͕ƐĞĂƐƐŝŵƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƵƚŽƌŝĚĂĚĞŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉŽƌ
EŽƌŵĂ͘

ϱ͘ϯ͘ϭ͘ ŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽĂƋƵŝƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞǀĞƌĆŽ
ƚƌĂƚĂƌ ƚŽĚĂƐ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĞƐƚĞ ŝƚĞŵ Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ
ƐŝŐŝůŽƐŽ ;ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽ Z Ğ
ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ ƐĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽͿ͕ ĐŽŵ Ž Ĩŝŵ ĞǆĐůƵƐŝǀŽ ĚĞ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ Ž
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐĂƋƵŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ͘

ϱ͘ϰ͘
EŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂĐůĄƵƐƵůĂĂĐŝŵĂ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƚŝŐŽϯǑ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϳǑĞϴǑ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂ
sDϲϬϬ͕ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐƌƵƌĂŝƐ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĚĞ
ďĂƚĂƚĂconsumo “ŝŶŶĂƚƵƌĂ” ĚĞƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐƌƵƌĂŝƐ͕ĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽKƌĕĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽŶĞǆŽ


305



/săƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĞŶŽŶĞǆŽ//ĂĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘KƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŶĞǆŽ///ăƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕
ĐŽŶƚĞƌĄĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂpara aquisição de batata consumo “ŝŶ
ŶĂƚƵƌĂ” como matériaͲƉƌŝŵĂĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĞƐĞƌĆŽ
ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐƉĞůĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂƋƵĞƐĞƌǀĞŵĚĞďĂƐĞƉĂƌĂŽƐ
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͘

ϱ͘ϰ͘ϭ͘ Ɛ WĂƌƚĞƐ ĚĞƐĚĞ ũĄ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŵ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŵŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĞ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕
ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŵŽĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĂƉƚŽƐĂƐĞƌĞŵǀŝŶĐƵůĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ƐĞŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ϱ͘ϱ͘
K KƌĕĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶŽ ŶĞǆŽ // ĂŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĂĞǀĞĚŽƌĂĞŵĚĞƐƚŝŶĂƌ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͕
ĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂĐĂƉƚĂĕĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůĂŵŝƐƐĆŽăĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ĚĞďĂƚĂƚĂĐŽŶƐƵŵŽ“in natura”ĐŽŵŽŵĂƚĠƌŝĂͲƉƌŝŵĂĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽ
ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͘

ϱ͘ϱ͘ϭ͘
ZĞƐƐĂůƚĂͲƐĞƋƵĞŽƐǀĂůŽƌĞƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŶŽąŵďŝƚŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĂ ϭǐ ŵŝƐƐĆŽ ĨŽƌĂŵ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƉĂƌĂ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ Ă ƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐ ƌƵƌĂŝƐ ĂƚĠ ŵĂŝŽ ĚĞ ϮϬϮϬ Ğ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŶĆŽ ŝŵƉĂĐƚĂŵ ŶĂ
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ Ğŵ ĚĞƐƚŝŶĂƌ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŵŝƐƐĆŽ ŶŽƐ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĨƵƚƵƌŽƐĂƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐƌƵƌĂŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶŽKƌĕĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽ
ŶĞǆŽ//ĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘


ϱ͘ϲ͘
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĞŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƌƚŝŐŽϱϲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD ϰϬϬ͕ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ
ƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŽƋƵĞŝŶĐůƵŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽƐ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĄƌŝŽƐĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐŶĂKĨĞƌƚĂĐŽŵŽƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐƌƵƌĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚŽƐ
ƉƌŽĚƵƚŽƐĂƐĞƌĞŵĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĞƚĂŝƐƉƌŽĚƵƚŽƌĞƐĐŽŵŽƉƌŽĚƵƚŽĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĐŽŶƐƚĂĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞĚĞƐƵĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͘

ϱ͘ϳ͘
KŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚĞǀĞƌĄǀĞƌŝĨŝĐĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽůŽŶŐŽĚŽ
ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĚƵƌĂĕĆŽ ĚŽƐ Z ŽƵ ĂƚĠ Ă ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
ŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ŽĞĨĞƚŝǀŽĚŝƌĞĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽƵĚŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĨŽƌŶĞĐŝĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĂůĄƵƐƵůĂĞĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐͬŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
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ƋƵĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞũĂŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘K
ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĞŶǀŝĚĂƌ ƐĞƵƐ ŵĞůŚŽƌĞƐ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƉĂƌĂ ŽďƚĞƌ Ă
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ĐŽŵ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͘ ĂƐŽ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝƋƵĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ Ğŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ă ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ
ƐŽďƌĞƚĂůŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϱ͘ϴ͘
hŵĂǀĞǌĂƚŝŶŐŝĚŽŽǀĂůŽƌĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ƋƵĞƐĞƌĄ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĂĐŝŵĂĞŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĐƵũŽŵŽĚĞůŽĐŽŶƐƚĂĐŽŵŽŶĞǆŽ///ĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕Ă
ĞǀĞĚŽƌĂĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĨŝĐĂƌĆŽĚĞƐŽďƌŝŐĂĚŽƐĐŽŵƌĞůĂĕĆŽăƐĐŽŵƉƌŽǀĂĕƁĞƐĚĞ
ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ ĂƐ ůĄƵƐƵůĂƐ ϱ͘Ϯ Ğϱ͘ϯ ĂĐŝŵĂ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ĚĞ
ƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐŽƵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂEŽƌŵĂƐĨŽƌŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂů͘

ϱ͘ϵ͘
^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽ ĚĞǀĞƌ ĚĞ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂ͕ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ Ğ Ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ
ĂƐƐƵŵŝƌĆŽ ƋƵĞ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂŽƵ ƉŽƌ
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƐĞƵƉĞĚŝĚŽƐĆŽǀĞƌşĚŝĐŽƐĞŶĆŽĨŽƌĂŵŽďũĞƚŽĚĞĨƌĂƵĚĞŽƵĂĚƵůƚĞƌĂĕĆŽ͘

ϲ͘
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽDŽŶĞƚĄƌŝĂĞZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐZ

ϲ͘ϭ͘
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽDŽŶĞƚĄƌŝĂĚŽƐZ͗KsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĚŽƐZŽƵƐĞƵƐĂůĚŽ
ƐĞƌĄ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ Z͕ ƉĞůĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/W͕ĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐƉŽƌŝĂƐjƚĞŝƐĂƚĠĂŝŶƚĞŐƌĂů
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽƐ Z͕ ƐĞŶĚŽ Ž ƉƌŽĚƵƚŽ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽ ĂŽ sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů
hŶŝƚĄƌŝŽĚŽƐZŽƵƐĞƵƐĂůĚŽĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ĨſƌŵƵůĂ͗

sEĂ=sEĞ

ŽŶĚĞ͗

“VNa” = sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ ƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚŽƐ Z͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐŽŵ ϴ ;ŽŝƚŽͿ ĐĂƐĂƐ
ĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ƐĞŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͖

“sEĞ” = sĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽŽƵƐĂůĚŽĚŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĂƉſƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
ĚĞ ũƵƌŽƐ ĞͬŽƵ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ ŽƵ ĂƉſƐ ĐĂĚĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƐĞ ŚŽƵǀĞƌ͕
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽƐ ă ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽƐͬŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ĐŽŵ ϴ ;ŽŝƚŽͿ ĐĂƐĂƐ
ĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ƐĞŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͖
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“C” = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas
ĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ƐĞŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉƵƌĂĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
dup


 NI k  dut 


C =  


k =1  NI k −1 


n


ŽŶĚĞ͗

ŬсŶƷŵĞƌŽĚĞŽƌĚĞŵĚĞE/Ŭ͕ǀĂƌŝĂŶĚŽĚĞϭĂƚĠŶ͖

“n” = número total de ŶƷŵĞƌŽƐͲíndices do IPCA considerados na atualização, sendo ‘n’
ƵŵŶƷŵĞƌŽŝŶƚĞŝƌŽ͖

“NIk” = valor do númeroͲşŶĚŝĐĞĚŽ/WĚŽŵġƐĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽŵġƐĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐĂƐŽĂ
ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽƐĞũĂĞŵĚĂƚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŽƵŶĂƉƌſƉƌŝĂĂƚĂĚĞŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽ;ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽ
ĚĞĨinido). Após a Data de Aniversário, ‘NIk’ corresponderá ao valor do númeroͲşŶĚŝĐĞĚŽ
/WĚŽŵġƐĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͖

“NIkͲ1” = valor do númeroͲíndice do IPCA do mês anterior ao mês ‘k’;

“dup” = número de Dias Úteis entre a Data de Integralização ĚŽƐ Z ŽƵ Ă ĂƚĂ ĚĞ
ŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĞĂĚĂƚĂĚĞĐĄůĐƵůŽ͕ůŝŵŝƚĂĚŽĂŽ
ŶƷŵĞƌŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĚĞ ǀŝŐġŶĐŝĂ ĚŽ ŶƷŵĞƌŽͲíndice do IPCA, sendo ‘dup’ um
ŶƷŵĞƌŽŝŶƚĞŝƌŽ͖Ğ

“dut” = número de Dias Úteis entre a Data de Aniversário imediĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĞĂ
Data de Aniversário imediatamente subsequente, sendo ‘dut’ um número inteiro.

KďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ͗

 ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ ŝŶĐŝĚŝƌĄ ŶŽ ŵĞŶŽƌ ƉĞƌşŽĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ƉĞůĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğŵ ǀŝŐŽƌ͕ ƐĞŵ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ŽƵ
ƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͘



KƐĨĂƚŽƌĞƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĂƐĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐƐĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵϴ;ŽŝƚŽͿĐĂƐĂƐ
ĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ ƐĞŵ ĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ K ƉƌŽĚƵƚſƌŝŽ Ġ ĞǆĞĐƵƚĂĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ĨĂƚŽƌ ŵĂŝƐ
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ƌĞĐĞŶƚĞ͕ĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂŶĚŽͲƐĞ͕ĞŵƐĞŐƵŝĚĂ͕ŽƐŵĂŝƐƌĞŵŽƚŽƐ͘KƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ
ƐĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐĐŽŵϭϲ;ĚĞǌĞƐƐĞŝƐͿĐĂƐĂƐĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ƐĞŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͘

KŶƷŵĞƌŽͲşŶĚŝĐĞĚŽ/WĚĞǀĞƌĄƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽͲƐĞŝĚġŶƚŝĐŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐĂƐ
ĚĞĐŝŵĂŝƐĚĂƋƵĞůĞĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůŽ/'͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂͲƐĞ ĐŽŵŽ ŵġƐ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ŵĞŶƐĂů ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽ ĞŶƚƌĞ ĚƵĂƐ
ĂƚĂƐĚĞŶŝǀĞƌƐĄƌŝŽĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘

ĂƐŽŽŶƷŵĞƌŽͲşŶĚŝĐĞĚŽ/WƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽŵġƐĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŶĆŽĞƐƚĞũĂĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕
ĚĞǀĞƌĄƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƵŵŶƷŵĞƌŽşŶĚŝĐĞƉƌŽũĞƚĂĚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƷůƚŝŵĂƉƌŽũĞĕĆŽ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ĚŝǀƵůŐĂĚĂƉĞůĂE/DĚĂǀĂƌŝĂĕĆŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĚŽ/W͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĨſƌŵƵůĂĂ
ƐĞŐƵŝƌ͗

E/ŬƉсE/ŬͲϭǆ;ϭнWƌŽũĞĕĆŽͿ
ŽŶĚĞ͗

“E/ŬƉ” = número índice projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com Ϯ
;ĚƵĂƐͿĐĂƐĂƐĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ĐŽŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͖

“E/Ŭ” = conforme definido acima; e

“WƌŽũĞĕĆŽ” = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de
ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͘

KŶƷŵĞƌŽşŶĚŝĐĞƉƌŽũĞƚĂĚŽƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚŽ͕ƉƌŽǀŝƐŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĞŶƋƵĂŶƚŽŶĆŽŚŽƵǀĞƌƐŝĚŽ
ĚŝǀƵůŐĂĚŽŽŶƷŵĞƌŽͲşŶĚŝĐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽŵġƐĚĞĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽ͕ƉŽƌĠŵ͕
ĚĞǀŝĚĂ ŶĞŶŚƵŵĂ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ
ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚŽ/WƋƵĞƐĞƌŝĂĂƉůŝĐĄǀĞů͘

K ŶƷŵĞƌŽ şŶĚŝĐĞ ĚŽ /W ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ƉƌŽũĞĕƁĞƐ ĚĞ ǀĂƌŝĂĕĆŽ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŝĚġŶƚŝĐŽŶƷŵĞƌŽĚĞĐĂƐĂƐĚĞĐŝŵĂŝƐĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůŽſƌŐĆŽƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌ
ƐĞƵĐĄůĐƵůŽͬĂƉƵƌĂĕĆŽ͘

ŽŶƐŝĚĞƌĂͲse como “Data de Aniversário” ƚŽĚĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ŶŽŶĞǆŽ///͕ĞĐĂƐŽƌĞĨĞƌŝĚĂĚĂƚĂŶĆŽƐĞũĂƵŵŝĂjƚŝů͕ŽƵŶĆŽĞǆŝƐƚĂ͕ŽƉƌŝŵĞŝƌŽŝĂjƚŝů
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞͿ͘

KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽƐ ĨŝŶĂŝƐ ĚĞ ƐĞŵĂŶĂ ŽƵ ĨĞƌŝĂĚŽƐ ƐĞƌĆŽ ŝŐƵĂŝƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ĚŽ ŝĂ jƚŝů
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͘
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ϲ͘Ϯ͘
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͗KƐZĨĂƌĆŽũƵƐĂũƵƌŽƐƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐ͕ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽsĂůŽƌ
EŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽƐZŽƵƐĂůĚŽĚŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽĚŽƐ
Z͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂƐĞƌĞŵĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŵWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞŵƚŽĚŽŽ
ĐĂƐŽ ůŝŵŝƚĂĚŽ ĂŽ ŵĂŝŽƌ ĞŶƚƌĞ͗ ;ŝͿ ϱ͕Ϯϱй ;ĐŝŶĐŽ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͖Ğ;ŝŝͿĂƐŽŵĂƚſƌŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕ĞŶƚƌĞŽdĞƐŽƵƌŽ/W͕ĂƉƵƌĂĚŽŶŽ
ŝĂjƚŝůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌăĚĂƚĂĚŽWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ Ğ ĂƚĠ ϯ͕ϱϬй
;ƚƌġƐŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͕ďĂƐĞϮϱϮ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂ
ĞĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽŽƵƷůƚŝŵĂ
ĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨſƌŵƵůĂ͗

𝐽𝐽 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴 × (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 − 1)
ŽŶĚĞ͗

“:” = ǀĂůŽƌĚŽƐũƵƌŽƐƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐƵŶŝƚĄƌŝŽƐĚĞǀŝĚŽƐŶŽĨŝŶĂůĚŽŝͲĠƐŝŵŽWĞƌşŽĚŽĚĞ
ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽĐŽŵϴ;ŽŝƚŽͿĐĂƐĂƐĚĞĐŝŵĂŝƐƐĞŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͖

“sE” = ĐŽŵŽĚĞĨŝŶŝĚŽĂĐŝŵĂŶŽŝƚĞŵϲ͘ϭ͖

“&ĂƚŽƌ :ƵƌŽƐ” = &ĂƚŽƌ :ƵƌŽƐ͕ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐŽŵ ϵ ;ŶŽǀĞͿ ĐĂƐĂƐ ĚĞĐŝŵĂŝƐ͕ ĐŽŵ
ĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĂƉƵƌĂĚŽĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗

𝐷𝐷𝐷𝐷

252
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
+ 1) 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = (
100


ŽŶĚĞ͗

“dĂǆĂ”: o maior entre ;ŝͿϱ͕Ϯϱй;ĐŝŶĐŽŝŶƚĞŝƌŽƐĞǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖Ğ
;ŝŝͿ Ă ƐŽŵĂƚſƌŝĂ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕ ĞŶƚƌĞ Ž dĞƐŽƵƌŽ /W͕ ĂƉƵƌĂĚŽ ŶŽ ŝĂ jƚŝů
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ă ĚĂƚĂ ĚŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ Ğ ĂƚĠ ϯ͕ϱϬй ;ƚƌġƐ
ŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͖Ğ

“W”: corresponde ao número de Dias Úteis entre a Data ĚĂ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŶŽĐĂƐŽĚŽ
ƉƌŝŵĞŝƌŽ WĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŽƵ Ă ĂƚĂ ĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ WĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ Ğ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ
cálculo sendo “n” um número inteiro.

ϲ͘Ϯ͘ϭ͘
EŽĐĂƐŽĚĞŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂŽƵĂƵƐġŶĐŝĂĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽ
ĚŽ /WƉŽƌ ŵĂŝƐĚĞ ϭϬ;ĚĞǌͿŝĂƐ jƚĞŝƐ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ ĂƉſƐ ĂĚĂƚĂ ĞƐƉĞƌĂĚĂ ƉĂƌĂ ƐƵĂ
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ĂƉƵƌĂĕĆŽĞͬŽƵĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞƐƵĂĞǆƚŝŶĕĆŽŽƵŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞƐƵĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ƉŽƌ ŝŵƉŽƐŝĕĆŽ ůĞŐĂů ŽƵ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚĂ͕ Ğŵ ƐƵĂ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͗ ;ŝͿ Ă ƚĂǆĂ ƋƵĞ ǀŝĞƌ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ Ă ƐƵďƐƚŝƚƵşͲůĂ͖ ;ŝŝͿ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶĞǆŝƐƚŝƌ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ ůĞŐĂů ƉĂƌĂ Ž /W͕ Ž /'WͲD͖ ŽƵ ;ŝŝŝͿ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞƐƚĞ͕ Ž
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŽƵĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂƌ͕ĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽƐ
ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚŽƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ĂĐŝŵĂ͕
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z͕ Ă ƋƵĂů ƚĞƌĄ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŽ Ă ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƉĞůŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z͕ ĚĞ ĐŽŵƵŵ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ƐŽďƌĞ Ž ŶŽǀŽ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽ ĚĞ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ ƉĂƌąŵĞƚƌŽ ĞƐƚĞ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ Ž ǀĂůŽƌ ƌĞĂů Ğ ŽƐ
ŵĞƐŵŽƐŶşǀĞŝƐĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘dĂůƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϮϬ ;ǀŝŶƚĞͿ ĚŝĂƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĞĚŝƚĂů ĚĞ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘

ϲ͘Ϯ͘Ϯ͘
ƚĠĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂdĂǆĂ^ƵďƐƚŝƚƵƚŝǀĂƐĞƌĄƵƚŝůŝǌĂĚĂ͕ƉĂƌĂŽĐĄůĐƵůŽ
ĚŽǀĂůŽƌĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ŽƷůƚŝŵŽ/W
ĚŝǀƵůŐĂĚŽŽĨŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚĂĚĞĨŝŶŝĕĆŽŽƵĂƉůŝĐĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĚŽŶŽǀŽ
ƉĂƌąŵĞƚƌŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĚĞǀŝĚĂƐƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŶƚƌĞĂŵŝƐƐŽƌĂĞ
ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚĂ ƚĂǆĂͬşŶĚŝĐĞ ĚĞ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽͬĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽƋƵĞƐĞƌŝĂĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϲ͘Ϯ͘ϯ͘
ĂƐŽ Ž /W ǀĞŶŚĂ Ă ƐĞƌ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĚĞ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z͕ Ă ƌĞĨĞƌŝĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ŶĆŽ ƐĞƌĄ ŵĂŝƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ Ğ Ž /W ĚŝǀƵůŐĂĚŽ ƉĂƐƐĂƌĄ ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ Ă ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƉĂƌĂ Ž ĐĄůĐƵůŽ ĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘

ϲ͘Ϯ͘ϰ͘
ĂƐŽŶĆŽŚĂũĂĂĐŽƌĚŽƐŽďƌĞĂdĂǆĂ^ƵďƐƚŝƚƵƚŝǀĂĞŶƚƌĞĂŵŝƐƐŽƌĂ͕Ă
ĞǀĞĚŽƌĂĞŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZŽƵĐĂƐŽŶĆŽƐĞũĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵƉŽƌ
ĨĂůƚĂ ĚĞ ƋƵſƌƵŵ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ ŽƵ ƉŽƌ ĨĂůƚĂ ĚĞ ƋƵſƌƵŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ƐĞŐƵŶĚĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄŝŶĨŽƌŵĂƌ
ă ĞǀĞĚŽƌĂ͕ Ž ƋƵĞ ĂĐĂƌƌĞƚĂƌĄ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ Ğŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ Ğ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞ;ŝͿϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐ;ĂͿ
ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ;ďͿ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ƚĂů
ƐƐĞŵďůĞŝĂ ĚĞǀĞƌŝĂ ƚĞƌ ŽĐŽƌƌŝĚŽ ŽƵ ;ĐͿ Ğŵ ŽƵƚƌŽ ƉƌĂǌŽ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂ Ă ƐĞƌ ĚĞĨŝŶŝĚŽ Ğŵ
ƌĞĨĞƌŝĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ŽƵ;ŝŝͿŶĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌ
ŶŽŵŝŶĂůĚĞZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĚĞǀŝĚŽƋƵĂůƋƵĞƌƉƌġŵŝŽŽƵĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƚĂǆĂ
ĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͘K/WĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂĐĄůĐƵůŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŶĞƐƚĂƐŝƚƵĂĕĆŽƐĞƌĄŽ
ƷůƚŝŵŽ/WĚŝƐƉŽŶşǀĞů͘
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ϲ͘ϯ͘
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͗ĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƐĞƌĄƉĂŐĂŶĂƐĚĂƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ
ƚĂďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽŶĞǆŽ///ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƐĞŶĚŽŽƉƌŝŵĞŝƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĞŵϭϱĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϭĞŽƷůƚŝŵŽŶĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ
ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ Ğ ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚŽƐ Z ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϲ͘ϯ͘ϭ͘
KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůĂϯ͘

ϲ͘ϰ͘
ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ Z͗ ŽƐ Z ƐĞƌĆŽ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽƐ Ğŵ ϳ ;ƐĞƚĞͿ ƉĂƌĐĞůĂƐ
ƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϮ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƐĚĂƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ
ƚĂďĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŶŽŶĞǆŽ///ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ Ğ ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚŽƐ Z ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϲ͘ϱ͘
WƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽ ĚŽƐ WƌĂǌŽƐ͗ ŽŶƐŝĚĞƌĂƌͲƐĞͲĆŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂĚŽƐ ŽƐ
ƉƌĂǌŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐZ͕ĂƚĠŽϭǑ
;ƉƌŝŵĞŝƌŽͿŝĂjƚŝůƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ƐĞĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĐŽŝŶĐŝĚŝƌĐŽŵĚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂ
ŝĂ jƚŝů͘ KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ŶĂ ŽŶƚĂ ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ ĂƚĠ ĂƐ ϭϱ͗ϬϬ ŚŽƌĂƐ ĚŽ ĚŝĂ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŶĆŽŚĂǀĞŶĚŽƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞĐĞďŝĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ
ĚƵƌĂŶƚĞĂƉƌŽƌƌŽŐĂĕĆŽŽƌĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ͘

ϲ͘ϲ͘
ŶĐĂƌŐŽƐDŽƌĂƚſƌŝŽƐ͗^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂĂĐŝŵĂ͕ŽĐŽƌƌĞŶĚŽ
ŝŵƉŽŶƚƵĂůŝĚĂĚĞŶŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƐZ͕
ŽƐĚĠďŝƚŽƐǀĞŶĐŝĚŽƐĞŶĆŽƉĂŐŽƐƐĞƌĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞũƵƌŽƐĚĞŵŽƌĂĚĞϭй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĂŽŵġƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐ͕ĚĞƐĚĞĂĚĂƚĂĚĞŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽ
ĞĨĞƚŝǀŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ŵƵůƚĂ ŶĆŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂ ĚĞ Ϯй ;ĚŽŝƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ
ƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚĞǀŝĚŽĞŶĆŽƉĂŐŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄĂ
ŝŶĐŝĚŝƌ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽ ĚĠďŝƚŽ Ğŵ ĂƚƌĂƐŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂǀŝƐŽ͕
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽƵŝŶƚĞƌƉĞůĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͘

ϲ͘ϳ͘
ƚƌĂƐŽŶŽZĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚŽƐWĂŐĂŵĞŶƚŽƐ͗^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂ
ϯ͘ϭ ;ǆǆǀŝͿ͕ Ž ŶĆŽ ĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ dŝƚƵůĂƌ ĚŽƐ Z ƉĂƌĂ ƌĞĐĞďĞƌ Ž ǀĂůŽƌ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐĚĞǀŝĚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶĂƐĚĂƚĂƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽŽƵĞŵĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶĆŽ
ůŚĞ ĚĂƌĄ ĚŝƌĞŝƚŽ ĂŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂŽ ĂƚƌĂƐŽ ŶŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŶĚŽͲůŚĞ͕ ƚŽĚĂǀŝĂ͕ ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽƐ ŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͘
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ϲ͘ϴ͘
>ŽĐĂů ĚĞ WĂŐĂŵĞŶƚŽ͗ KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ă ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ă
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ ŽƵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ Ă ƋƵĞ ĨĂǌĞŵ ũƵƐ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞƌĆŽĞĨĞƚƵĂĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕
Ğŵ ŵŽĞĚĂ ĐŽƌƌĞŶƚĞ ŶĂĐŝŽŶĂů͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ϯ͘ ĂƐŽ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƌĂǌĆŽ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƚĞŵƉŽ͕ ŽƐ Z ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂŵ ĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐ ĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ϯ͕ ŶĂƐ ĚĂƚĂƐ ĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞŝǆĂƌĄ͕ĞŵƐƵĂƐĞĚĞ͕ŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽdŝƚƵůĂƌĚŽƐZ͘EĞƐƚĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŶĆŽ
ŚĂǀĞƌĄ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŽƵ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽůŽĐĂĚŽ ă
ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽdŝƚƵůĂƌĚŽƐZŶĂƐĞĚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϲ͘ϴ͘ϭ͘
KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ϯ ƐĞƌĆŽ ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ Ğ
ƉƌŽĐĞƐƐĂĚŽƐǀŝĂŽĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͘


ϳ͘
ZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽĚŽƐZ

ZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZ

ϳ͘ϭ͘
 ŵŝƐƐŽƌĂ ĚĞǀĞƌĄ͕ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ Ă
ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ ZĞƐŐĂƚĞ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂƵŶŝůĂƚĞƌĂů͕ŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĂϯ͕ĐĂƐŽ͗
;ŝͿ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ƌĞĂůŝǌĞ Ƶŵ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ &ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽ dŽƚĂů ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϰ͘ϴ͘ϯĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͖ŽƵ;ŝŝͿŶĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐ
ǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͘

ϳ͘Ϯ͘
ZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZĞŵƌĂǌĆŽĚŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘KZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZĞŵ
ƌĂǌĆŽ ĚŽ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ &ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽ dŽƚĂů ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĞǀĞƌĄ ƌĞĨůĞƚŝƌ ŽƐ
ŵĞƐŵŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĂƌĂŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂů
ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ĚŽ ƉƌġŵŝŽ Ă ƐĞƌ ƉĂŐŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ĞƐĞƌĄŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŝǌĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĐƌŝƚĂ
ĂďĂŝǆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ϳ͘Ϯ͘ϭ͘
K ǀĂůŽƌ Ă ƐĞƌ ƉĂŐŽ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ĂĐŝŵĂ͕ ĚĞǀĞƌĄ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽWƌĞĕŽĚĞZĞƐŐĂƚĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐ
ƉĞůĂϯ͘
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ϳ͘Ϯ͘Ϯ͘
KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ
dŽƚĂů ĚŽƐ Z ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽ ƌĂƚĂ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z Ğ
ĂůĐĂŶĕĂƌĆŽ͕ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚŽƐŽƐZƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚŽƉĞůĂϯ͕
ƉĂƌĂŽƐĂƚŝǀŽƐĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂϯ͘

ϳ͘Ϯ͘ϯ͘
K ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽăϯ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂŵşŶŝŵĂĚĞϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂƚĂĚĞ
ƐƵĂĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽĞŶǀŝŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂŶĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ăϯ͕ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ
ĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂƚĂĚŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZ͘

ϳ͘Ϯ͘ϰ͘
 ŵŝƐƐŽƌĂ ĚĞǀĞƌĄ͕ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ
ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĂĂƚĂĚĞ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƌĞĂůŝǌĂƌŽZĞƐŐĂƚĞ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z͕ ĐĂƐŽ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ƌĞĂůŝǌĞ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽƚŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĞŶƚŽĚĞZĞƚĞŶĕĆŽĚĞ
dƌŝďƵƚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϰ͘ϴ͘ϯ͘ϭĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ϳ͘Ϯ͘ϱ͘
ŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄĐŽŵƵŶŝĐĂƌƚŽĚŽƐŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ƐŽďƌĞĂ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ &ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽ dŽƚĂů ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ Ğ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZĚĞůĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ͕
ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽŽƐƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZ͕
ƋƵĞ ĚĞǀĞŵ ƌĞƉƌŽĚƵǌŝƌ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂĐůĄƵƐƵůĂϰ͘ϴ͘ϯĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͘

ϳ͘Ϯ͘ϲ͘
dŽĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀĂůŝĚĂĕĆŽ ĚŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƐĞƌĆŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĨŽƌĂĚŽąŵďŝƚŽϯ͘

ϳ͘Ϯ͘ϳ͘
KďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĂ ϯ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ Ă
ŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽKďƌŝŐĂƚſƌŝŽdŽƚĂůĚŽƐZĞŵĂƚĠϭ;ƵŵͿ
ŝĂjƚŝůĐŽŶƚĂĚŽĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘

ϳ͘ϯ͘
ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĂ ĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͘  ŵŝƐƐŽƌĂ ĚĞǀĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ž ZĞƐŐĂƚĞ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐǀĞŶƚŽƐĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͘

ϳ͘ϯ͘ϭ͘
K ǀĂůŽƌ Ă ƐĞƌ ƉĂŐŽ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ĚŽƐ Z Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ĂĐŝŵĂ͕ ĚĞǀĞƌĄ
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ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽWƌĞĕŽĚĞZĞƐŐĂƚĞKďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůĂϯ͘

ϳ͘ϯ͘Ϯ͘
KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ
dŽƚĂů ĚŽƐ Z ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌŽ ƌĂƚĂ ĞŶƚƌĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z Ğ
ĂůĐĂŶĕĂƌĆŽ͕ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ƚŽĚŽƐŽƐZƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂĚŽƚĂĚŽƉĞůĂϯ͕
ƉĂƌĂŽƐĂƚŝǀŽƐĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐĞůĞƚƌŽŶŝĐĂŵĞŶƚĞŶĂϯ͘

ϳ͘ϰ͘
KƐ Z ŽďũĞƚŽ ĚĞ ZĞƐŐĂƚĞ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ KďƌŝŐĂƚſƌŝŽ dŽƚĂů ƐĞƌĆŽ
ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞĐĂŶĐĞůĂĚŽƐ͘

ϴ͘
ǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽ

ϴ͘ϭ͘
ǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͗

ϴ͘Ϯ͘
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽ

ϴ͘Ϯ͘ϭ͘
KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͗

;ŝͿ
/ŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĞ
ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ŽƵ ĂĐĞƐƐſƌŝĂƐ͕ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĞăƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŶĆŽƐĂŶĂĚĂƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϮ
;ĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĚŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵ
ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ŶĐĂƌŐŽƐ DŽƌĂƚſƌŝŽƐ Ğ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ĂƉſƐ Ž ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐĂƚĠƐĞƵĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĞͬŽƵ
ƉĞůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͖

;ŝŝͿ
>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ͕ ĐŝƐĆŽ͕ ĨƵƐĆŽ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ŽƵ ĞǆƚŝŶĕĆŽ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ
ĐŽŵƵŵ ŽƵ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ Ă ƌĞĨĞƌŝĚĂ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ͕
ĐŝƐĆŽ͕ ĨƵƐĆŽ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐͿ ŽƵ
ĞǆƚŝŶĕĆŽ ĨŽƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ŝŝŝͿ
ůƚĞƌĂĕĆŽ ŶŽ ŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ŶĂ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ͕
ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ĚŽŽŶƚƌŽůĞĚĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵŶĂƉĞƌĚĂĚĞƌĞĨĞƌŝĚŽ
ŽŶƚƌŽůĞ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƉŽƌ ƐĞƵƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ
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ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂĐŽŵĞƐƐĞĨŝŵ͖

;ŝǀͿ

ĞƐƐĆŽ͕ ƉƌŽŵĞƐƐĂĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂŽƵ
ƉƌŽŵĞƐƐĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ Ă ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŶŽ ƚŽĚŽ ŽƵ Ğŵ ƉĂƌƚĞ͕ ƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŶĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ǀͿ

;ĂͿ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ƐƵďŵŝƐƐĆŽ ŽƵ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ă
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐƌĞĚŽƌ ŽƵ ĐůĂƐƐĞ ĚĞ ĐƌĞĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ĚĞ
ƉůĂŶŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ ĨŽƌŵƵůĂĚŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽƵ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ͕
ĐŽůŝŐĂĚĂƐ ŽƵ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƋƵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ ĂƉſƐ Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĂƚĂ͕
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĚĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽŽƵĚĞƐƵĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽƉĞůŽũƵŝǌĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖;ďͿĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ĚĞ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ͕ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ĂƵƚŽĨĂůġŶĐŝĂ͕ ŽƵ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ĨĂůġŶĐŝĂ
ĨŽƌŵƵůĂĚŽƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŶĆŽĞůŝĚŝĚŽŶŽƉƌĂǌŽůĞŐĂůŽƵĚĞĐƌĞƚĂĕĆŽĚĞ
ĨĂůġŶĐŝĂ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ
ĐŽŵƵŵ͕ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ ŽƵ ĚĞ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƋƵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĂƉſƐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͖ŽƵ;ĐͿĂ
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞǀĞŶƚŽƋƵĞƉĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů
ăĠƉŽĐĂŶĂƋƵĂůŽĐŽƌƌĞƌŽĞǀĞŶƚŽƚĞŶŚĂŽƐŵĞƐŵŽƐĞĨĞŝƚŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐĚĂ
ĚĞĐƌĞƚĂĕĆŽ ĚĂ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ͕ ĨĂůġŶĐŝĂ͕ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƐŽďĐŽŶƚƌŽůĞ
ĐŽŵƵŵ͕ĐŽůŝŐĂĚĂƐŽƵĚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂƋƵĞ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĂƉſƐĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͖

;ǀŝͿ

ĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ
ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ͕ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ ŽƵ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ ĂƉſƐ Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌ;ĐƌŽƐƐĚĞĨĂƵůƚŽƵĐƌŽƐƐĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶͿ͕
ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĂůŽƌĚşǀŝĚĂďĂŶĐĄƌŝĂŽƵĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐůŽĐĂůŽƵ
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ŽƵ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƋƵĂů Ă
ĞǀĞĚŽƌĂƐĞũĂĚĞǀĞĚŽƌĂŽƵĐŽŽďƌŝŐĂĚĂ͖
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;ǀŝŝͿ

/ŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂ͕ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽůŝŐĂĚĂƐŽƵĞŶƚŝĚĂĚĞƐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ
ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ŝŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ ĂƉſƐ Ă
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚĂ͕ĞŵǀĂůŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƵĂŐƌĞŐĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϮй;ĚŽŝƐƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĂƌ ĚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂŶƵĂŝƐ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽƵ ǀĂůŽƌ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĞŵŽƵƚƌĂƐŵŽĞĚĂƐ͖

;ǀŝŝŝͿ

ĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵ
ĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞĐŝƐĆŽ ŽƵ ƐĞŶƚĞŶĕĂ ũƵĚŝĐŝĂů͕ ĂƌďŝƚƌĂů ŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ ŽƵ ĐŽŵ ůĂƵĚŽ ĂƌďŝƚƌĂů Ğŵ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŶĆŽ ƐƵũĞŝƚĂ Ă ƌĞĐƵƌƐŽ͕ ĐŽŶƚƌĂ Ă
ĞǀĞĚŽƌĂ Ğ ŽƵ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ŽƵ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ ƋƵĞ
ŝŵƉůŝƋƵĞŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞǀĂůŽƌĞƐŝŐƵĂŝƐŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŽƵ ĂŐƌĞŐĂĚŽ͕ Ă Ϯй ;ĚŽŝƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ ƋƵĞ
ĐŽŶƐƚĂƌ ĚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂŶƵĂŝƐ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽƵ ǀĂůŽƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ŵŽĞĚĂƐ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ
ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽŶĂƌĞĨĞƌŝĚĂĚĞĐŝƐĆŽ͖

;ŝǆͿ

ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŽƵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĚĞůƵĐƌŽƐ͕ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŽƵ
ĚĞ ũƵƌŽƐ ƐŽďƌĞ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌſƉƌŝŽ ĐĂƐŽ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ĞƐƚĞũĂ ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞ
ĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐĞŶĆŽƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂ͖

;ǆͿ

ƌĞĚƵĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ
ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ͗ ;ĂͿ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ
ĂďƐŽƌǀĞƌƉƌĞũƵşǌŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϳϯĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ
ĕƁĞƐ͖ ŽƵ ;ďͿ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ŽƵ ƉĞůĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĞŵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĐŽŶǀŽĐĂĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĞĨŝŵ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϭϳϰĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖

;ǆŝͿ

ZĞƐŐĂƚĞŽƵĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͖

;ǆŝŝͿ

dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂĨŽƌŵĂƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϮϮϬĂϮϮϮ͕ĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĞŵƚŝƉŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽĞŵƋƵĞ
ŶĆŽƐĞũĂĂĚŵŝƚŝĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖

;ǆŝŝŝͿ

ůƚĞƌĂĕĆŽ͕ƐĞŵĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĐŽŶƐƵůƚĂĂŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƌĞƵŶŝĚŽƐ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
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ĐŽŶǀŽĐĂĚĂĐŽŵĞƐƐĞĨŝŵ͗;ĂͿĚŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĚĂĞǀĞĚŽƌĂĚĞĨŽƌŵĂĂ
ĂůƚĞƌĂƌƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐŽƵĂĂŐƌĞŐĂƌĂĞƐƐĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŶŽǀŽƐ
ŶĞŐſĐŝŽƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵƉƌĞǀĂůġŶĐŝĂŽƵƉŽƐƐĂŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĚĞƐǀŝŽƐĞŵ
ƌĞůĂĕĆŽăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƐĞŶĚŽ
ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ Ă ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ŝŶĐůƵƐĆŽ ĚĞ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĂĐĞƐƐſƌŝĂƐŽƵƐĞĐƵŶĚĄƌŝĂƐƋƵĞƐĞũĂŵƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăĂƚŝǀŝĚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ ŽƵ ;ďͿ ĚŽ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽ ŵşŶŝŵŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚŽ
ĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͖

;ǆŝǀͿ

;ĂͿ ŶĆŽ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĚĞ ƋƵĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ
ŽďƚŝĚŽƐ ĐŽŵ ĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĨŽƌĂŵ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ŶĂ
ůĄƵƐƵůĂϯ͘ϱĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŽƵ;ďͿƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕
ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ Ğŵ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŝůşĐŝƚĂƐ Ğ Ğŵ
ĚĞƐĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ĂƐ ůĞŝƐ͕ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ŶŽƌŵĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ă
ƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĂŽĚŝƌĞŝƚŽĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞƐĂƷĚĞ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƋƵĞ ůŚĞ ƐĞũĂŵ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ğŵ
ĨƵŶĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͖

;ǆǀͿ

ĂƐŽĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽŽƵƉŽƌĐƵůƉĂĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ŽƵŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐ
Z͕ƐĞũĂ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵŽƚŝǀŽ͕ƌĞƐŝůŝĚŽ͕ƌĞƐĐŝŶĚŝĚŽŽƵƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌ
ŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂĞǆƚŝŶƚŽ͖

;ǆǀŝͿ

/ŶǀĂůŝĚĂĚĞ͕ ŶƵůŝĚĂĚĞ͕ ŝŶĞĨŝĐĄĐŝĂ ŽƵ ŝŶĞǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ
ĞͬŽƵĚŽƐĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZ͖Ğ

;ǆǀŝŝͿ

EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶĂƌĞŵũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐůĄƵƐƵůĂƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐ
ĂŽƐZ͘








ϴ͘ϯ͘


sĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽEĆŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽ

ϴ͘ϯ͘ϭ͘
KďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƐĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ
ǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽEĆŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͗

;ŝͿ
 ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĞǀĞŶƚŽ ƋƵĞ ƉĂƌĂ ŽƐ ĨŝŶƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞůăĠƉŽĐĂŶĂƋƵĂůŽĐŽƌƌĞƌƚĞŶŚĂŽƐŵĞƐŵŽƐĞĨĞŝƚŽƐũƵƌşĚŝĐŽƐĚĂ
ŵŽƌƚĞ͕ ŝŶƚĞƌĚŝĕĆŽ͕ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ŽƵ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚŽƐ
&ŝĂĚŽƌĞƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĂŐĂƌĂŶƚŝĂŶĆŽƐĞũĂƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĂǌŽ͕
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ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂĞƐƚĞĨŝŵ͖

;ŝŝͿ

ĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĞ ƐƵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ŶĆŽ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ŽƵ ĂĐĞƐƐſƌŝĂƐ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă ƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ ăƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ŽƵ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ŵŝƐƐĆŽ͕ ŶĆŽ ƐĂŶĂĚĂƐ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ ŽƵ͕ Ğŵ
ĐĂƐŽĚĞŽŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϭϬ;ĚĞǌͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ
ŽƵ&ŝĂĚŽƌĞƐ͕ĚĂĚĂƚĂĚŽƌĞĨĞƌŝĚŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞŽ
ƉƌĂǌŽĚĞĐƵƌĂŝŶĚŝĐĂĚŽŶĞƐƚĂĂůşŶĞĂŶĆŽƐĞƌĄĂƉůŝĐĄǀĞůŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞ
ŚĂǀĞƌƉƌĂǌŽĚĞĐƵƌĂĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽƉĞůĂĐůĄƵƐƵůĂĚĞƐĐƵŵƉƌŝĚĂ͖

;ŝŝŝͿ

WƌŽƚĞƐƚŽĚĞƚşƚƵůŽƐĐŽŶƚƌĂĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ͕ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕
Ğŵ ǀĂůŽƌ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƵ ĂŐƌĞŐĂĚŽ͕ ŝŐƵĂů ŽƵ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă Ϯй ;ĚŽŝƐ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ >şƋƵŝĚŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĂƌ ĚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂŶƵĂŝƐ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽƵ ǀĂůŽƌ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ŵŽĞĚĂƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƐĞ ƐĂŶĂĚŽ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ůĞŐĂů ŽƵ
ƚŝǀĞƌ ƐŝĚŽ ǀĂůŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽ ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ƋƵĞ͗ ;ĂͿ Ž;ƐͿ
ƉƌŽƚĞƐƚŽ;ƐͿ ĨŽŝ;ƌĂŵͿĐĂŶĐĞůĂĚŽ;ƐͿ ŽƵ ƐƵƐƉĞŶƐŽ;ƐͿ͖ ŽƵ ;ďͿ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ
ƉƌŽƚĞƐƚĂĚŽĨŽŝĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƋƵŝƚĂĚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵƉĞůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͖

;ŝǀͿ

ZĞĂůŝǌĂĕĆŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ͕ ĐŽŵ ĞǆĐĞĕĆŽ ĚĂƋƵĞůĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĕĆŽ ;ŚĞĚŐĞͿ͕ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ Ğŵ
ŵĞƌĐĂĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽĚĞďŽůƐĂŽƵďĂůĐĆŽ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ă͗;ĂͿĐŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐ͖;ďͿƐǁĂƉĚĞşŶĚŝĐĞƐĚĞŝŶĨůĂĕĆŽ;/WĞ/'WͲDͿ͕ĚĞ
ƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽ;/͕ƉƌĠͲĨŝǆĂĚĂ͕^ĞůŝĐ͕>ŝďŽƌĞd:>WͿ͖Ğ;ĐͿŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞ
ŚĞĚŐĞĚĞƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽ;ĚſůĂƌ͕ĞƵƌŽĞŝĞŶĞͿ͖

;ǀͿ

ĞƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽ͕ ĐŽŶĨŝƐĐŽ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ĚĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞŽƵƉŽƐƐĞĚŝƌĞƚĂƉŽƌĂƚŽŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ
&ŝĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ĂĨĞƚĞ ĂƚŝǀŽƐ ĐƵũŽ ǀĂůŽƌ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƵ ĂŐƌĞŐĂĚŽ͕ ƐĞũĂ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĂŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă Ϯй ;ĚŽŝƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
>şƋƵŝĚŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚĂƌ ĚĂƐ ƷůƚŝŵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂŶƵĂŝƐ
ĂƵĚŝƚĂĚĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŽƵǀĂůŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĞŵŽƵƚƌĂƐŵŽĞĚĂƐ͖

;ǀŝͿ

ĂƐŽ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ĚĞŝǆĞ ĚĞ ƚĞƌ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ƐƵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͗
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WƌŝĐĞǁĂƚĞƌŚŽƵƐĞŽŽƉĞƌƐ
ƵĚŝƚŽƌĞƐ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
;EW:
ϲϭ͘ϱϲϮ͘ϭϭϮͬϬϬϬϭͲϮϬͿ͕ ƌŶƐƚ Θ zŽƵŶŐ ƵĚŝƚŽƌĞƐ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ^ͬ^
;EW: ϲϭ͘ϯϲϲ͘ϵϯϲͬϬϬϬϭͲϮϱͿ͕ ĞůŽŝƚƚĞ dŽƵĐŚĞ dŽŚŵĂƚƐƵ ƵĚŝƚŽƌĞƐ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ;EW: ϰϵ͘ϵϮϴ͘ϱϲϳͬϬϬϬϭͲϭϭͿ ŽƵ <WD' ƵĚŝƚŽƌĞƐ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ;EW: ϱϳ͘ϳϱϱ͘ϮϭϳͬϬϬϬϭͲϮϵͿ͕ ŽƵ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ
ǀŝĞƌĞŵĂƐƵĐĞĚġͲůĂƐĞŵƌĂǌĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ
ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͖

;ǀŝŝͿ

;ĂͿ ĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ŽƵ
ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ ĚĂ >ĞŐŝƐůĂĕĆŽ ^ŽĐŝŽĂŵďŝĞŶƚĂů ;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂďĂŝǆŽ
ĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ ă ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă ƐĂƷĚĞ Ğ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů Ğ ĂŽ
ŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĐŝƐĆŽĐŽŶĚĞŶĂƚſƌŝĂĚĞƐĞŐƵŶĚĂŝŶƐƚąŶĐŝĂ͖
ŽƵ ;ďͿ ƐĞ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ŽƵ ŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĂƌ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĨŽƌŵĂ͕ Ă ƉƌŽƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ŽƵ
ƵƚŝůŝǌĂƌ Ğŵ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŵĆŽͲĚĞͲŽďƌĂ ŝŶĨĂŶƚŝů ŽƵ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕĆŽ
ĂŶĄůŽŐĂ ă ĚĞ ĞƐĐƌĂǀŽ͕ ŽƵ ĂŝŶĚĂ ƋƵĞ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞŵ ĂƐƐĠĚŝŽ ŵŽƌĂů ŽƵ
ƐĞǆƵĂů͖

;ǀŝŝŝͿ

/ŶŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ  ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ ŽƵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ĚŝƌĞƚĂƐ Ğ
ŝŶĚŝƌĞƚĂƐ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƐŽď ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ ŽƵ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ ĚĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ƋƵĞ ůŚĞ ƐĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ƋƵĞ ǀĞƌƐĂŵ ƐŽďƌĞ ĂƚŽƐ ĚĞ ĐŽƌƌƵƉĕĆŽ Ğ ĂƚŽƐ
ůĞƐŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂ>ĞŝŶǑϭϮ͘ϴϰϲ͕ĚĞ
ϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕ĞĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϴ͘ϰϮϬ͕ĚĞ
ϭϴĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϭϱŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϲϭϯ͕ĚĞϬϯĚĞŵĂƌĕŽĚĞ
ϭϵϵϴ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůƚĞƌĂĚĂ͕ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ ϭϮ͘ϱϮϵ͕ ĚĞ ϯϬ ĚĞ ŶŽǀĞŵďƌŽ ĚĞ
ϮϬϭϭ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕ĚŽh͘^͘&ŽƌĞŝŐŶŽƌƌƵƉƚWƌĂĐƚŝĐĞƐĐƚŽĨϭϵϳϳ
Ğ ĚŽ h< ƌŝďĞƌǇ Đƚ ĚĞ ϮϬϭϬ͕ ƐĞ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů ;Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ
“>ĞŝƐ ŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ”)͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂĚŵŝƚŝĚŽ ƉĞůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĨƌĂƚŽƌĂ ƉŽƌ
ĞƐĐƌŝƚŽ Ğŵ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ͕ ƚĞƌŵŽ͕ ĂĐŽƌĚŽ͕ ĐĞƌƚŝĚĆŽ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŽĨŝĐŝĂů ŽƵ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽ Ğŵ ƐĞŶƚĞŶĕĂ ũƵĚŝĐŝĂů ĚĞ ƉƌŝŵĞŝƌĂ
ŝŶƐƚąŶĐŝĂ͖

;ŝǆͿ

EĆŽ ŽďƚĞŶĕĆŽ͕ ŶĆŽ ƌĞŶŽǀĂĕĆŽ͕ ĐĂƐƐĂĕĆŽ͕ ƉĞƌĚĂ ŽƵ ƐƵƐƉĞŶƐĆŽ ĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌůŝĐĞŶĕĂƐŽƵĂůǀĂƌĄƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂŽƌĞŐƵůĂƌĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞ ƐƵĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƋƵĞĐĂƵƐĞŵĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽŽƵŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĚĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌƉƌĂǌŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯϬ
(trinta) dias corridos (“WƌĂǌŽĚĞĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ”) contados a partir
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ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĨŽƌĞŵ ƐƵƐƉĞŶƐĂƐ ŽƵ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉŝĚĂƐ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽ ƋƵĞ͗ ;ĂͿ ŶĆŽ ŚĂǀĞƌĄ ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ƐĞ ĂŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐŐŽƚĂĚŽ Ž WƌĂǌŽ ĚĞ
ĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ Z͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ Ă ƌĞƚŽŵĂĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŝŵƉĂĐƚĂĚĂ
ƉĞůŽĞǀĞŶƚŽĞŵƋƵĞƐƚĆŽĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂŽďƚĞŶĕĆŽĚĞƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ
ũƵƌŝƐĚŝĐŝŽŶĂůŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͘^ĞƌĄĐŽŶĐĞĚŝĚŽƉƌĂǌŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞŶŽ
ŵĄǆŝŵŽ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĐŽƌƌŝĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽ WƌĂǌŽ ĚĞ
ĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞƚŽŵĂĚĂ ĚĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ŝŵƉĂĐƚĂĚĂ ƉĞůŽ ĞǀĞŶƚŽĞŵ ƋƵĞƐƚĆŽ ĐŽŵƉƌŽǀĞ͕ĂŶƚĞƐ ĚŽ ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽ
WƌĂǌŽ ĚĞ ĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ ƚĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ž ĚĞǀŝĚŽ Ğ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀŽ
ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƌĞƚŽŵĂĚĂĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚƵƌĂŶƚĞ
Ž WƌĂǌŽ ĚĞ ĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ŵĂƐ ŶĆŽ ƚĞŶŚĂ ŽďƚŝĚŽ Ž ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ
ũƵƌŝƐĚŝĐŝŽŶĂů ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ĨĂǀŽƌĄǀĞů ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ WƌĂǌŽ ĚĞ
ĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĞŵƌĂǌĆŽĚĂĚĞŵŽƌĂŽƵĂƵƐġŶĐŝĂĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚŽ
ſƌŐĆŽ ƉƷďůŝĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖ Ğ ;ďͿ ƐĞ͕ ĂƉſƐ ĞƐŐŽƚĂĚŽ Ž WƌĂǌŽ ĚĞ
ĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ͕ Ž ƉƌŽǀŝŵĞŶƚŽ ũƵƌŝƐĚŝĐŝŽŶĂů ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ Ğŵ
ƋƵĞƐƚĆŽƉĞƌĚĞƌ͕ƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞƵƐĞĨĞŝƚŽƐ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕
Ğ ŶĆŽ ŚŽƵǀĞƌ Ă ƌĞƚŽŵĂĚĂ ĚĂ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ ŚĂǀĞƌĄ
ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽĚŽĞǀĞŶƚŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͖

;ǆͿ

ŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĂƐ ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ Ğ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐZĞƌĂŵĨĂůƐĂƐ͕ŝŶĐŽƌƌĞƚĂƐ
ŽƵĞŶŐĂŶŽƐĂƐŶĂƐĚĂƚĂƐĞŵƋƵĞĨŽƌĂŵƉƌĞƐƚĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞĂƐ
ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ ŝŶĐŽƌƌĞƚĂƐ͕ ĐƵũĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽƌƌĞĕĆŽ ŶĆŽ ĂĨĞƚĞ Ă KĨĞƌƚĂ͕
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĞͬŽƵƉĞůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐĞŵ
ĂƚĠ ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚĂ ĚĂƚĂ ƋƵĞ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĨŽƌĞŵ
ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐŽƵƚŽŵĂƌĞŵĐŝġŶĐŝĂĚĂĨĂůƚĂĚĞĐŽƌƌĞĕĆŽ͖

;ǆŝͿ

/ŶǀĂůŝĚĂĚĞ͕ŶƵůŝĚĂĚĞ͕ŝŶĞĨŝĐĄĐŝĂŽƵŝŶĞǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ĞͬŽƵ ĚŽƐ
ĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăŵŝƐƐĆŽ͖

;ǆŝŝͿ

ŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƀŶƵƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ƉŽƌ ĐƵůƉĂ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂƐƵĂǀŝŶĐƵůĂĕĆŽăĞŵŝƐƐĆŽĚŽƐ
Z͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂ͕ƋƵĞŶĆŽƐĞũĂƐĂŶĂĚŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂ
ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ŽƵƐƵƐƉĞŶƐŽƉŽƌŵĞĚŝĚĂũƵĚŝĐŝĂů͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϭϱ;ƋƵŝŶǌĞͿ
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ĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐ͗;ĂͿĚĞƐƵĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽ
ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ŽƵ ;ďͿ ĚŽ ĞŶǀŝŽ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ ƐŽďƌĞ Ă
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƀŶƵƐƐŽďƌĞĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖

;ǆŝŝŝͿ

ĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐŽƵƉĞůŽƐ
&ŝĂĚŽƌĞƐ ĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĐƌŝŵŝŶĂů
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂĚŵŝƚŝĚŽ ƉĞůĂ ƉĂƌƚĞ ŝŶĨƌĂƚŽƌĂ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ Ğŵ
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ͕ƚĞƌŵŽ͕ĂĐŽƌĚŽ͕ĐĞƌƚŝĚĆŽŽƵƋƵĂůƋƵĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽŽĨŝĐŝĂůŽƵ
ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽĞŵƐĞŶƚĞŶĕĂĚĞƉƌŝŵĞŝƌĂŝŶƐƚąŶĐŝĂ͖

;ǆŝǀͿ

ĂƐŽ͕ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă KĨĞƌƚĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ŶĆŽ ƐĞũĂŵ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĨŽƌŵĂůŝǌĂĚŽƐ ŽƵ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ Ğ ƉƌĂǌŽƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ŶŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͖

;ǆǀͿ

ĂƐŽĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƉĂŐĂƌĚĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵĚŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŝǆĂƌĞŵĚĞĐŽŶĐŽƌƌĞƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉĂƌŝƉĂƐƐƵ
ĐŽŵĂƐĚĞŵĂŝƐĚşǀŝĚĂƐƋƵŝƌŽŐƌĂĨĄƌŝĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂĞĚŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͖

;ǆǀŝͿ

ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵ͗;ĂͿĞŵƉƌĞƐĂƐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͕ĐŽůŝŐĂĚĂƐ
Ğ ƐŽď ŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ͖ Ğ ;ďͿ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ ŽƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ŽƵ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͕ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ĐŽůŝŐĂĚĂƐĞƐŽďŽŶƚƌŽůĞĐŽŵƵŵ͕ĞǆĐĞƚŽ͕
Ğŵ ĂŵďŽƐ ŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĂƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ŶĞƐƚĂ ĚĂƚĂ ŽƵ ĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ĨŽƌĞŵ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ŶŽ ĨƵƚƵƌŽ Ğ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ
ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞ ŶŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂŵ
ŽďƚŝĚĂƐĞŵŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐŝŵŝůĂƌĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͖

;ǆǀŝŝͿ

EĆŽƌĞƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐŶŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͖

;ǆǀŝŝŝͿ

EĆŽ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ şŶĚŝĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĂďĂŝǆŽ͕ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƚĠĂĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͕ĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĂƉſƐĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐ͕ĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ
ƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂŵĞŵſƌŝĂĚĞĐĄůĐƵůŽĞŶǀŝĂĚĂƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ Ă ƋƵĂů ĐŽŶƚĞƌĄ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƌƵďƌŝĐĂƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƌ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƐƐĞƐşŶĚŝĐĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ƐŽďƉĞŶĂĚĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ͕
ƉĞůŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ şŶĚŝĐĞƐ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ Ž ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ƐŽůŝĐŝƚĂƌĞŵ ă ĞǀĞĚŽƌĂ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ
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adicionais necessários (“ZĞůĂƚſƌŝŽ ĚŽƐ 1ŶĚŝĐĞƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ”), sendo a
ƉƌŝŵĞŝƌĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĐŽŵďĂƐĞŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐ
ĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͗

;ĂͿ ZĂǌĆŽ ĞŶƚƌĞ /d ͬ ĞƐƉĞƐĂƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ůşƋƵŝĚĂƐ͗ ŝŐƵĂů ŽƵ
ƐƵƉĞƌŝŽƌĂϯ;ƚƌġƐŝŶƚĞŝƌŽƐͿ͖

;ďͿ  ƌĂǌĆŽ ĞŶƚƌĞ Ă şǀŝĚĂ ĂŶĐĄƌŝĂ >şƋƵŝĚĂ Ğ Ž /d͗ ŝŐƵĂů ŽƵ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮ͕ϱ;ĚŽŝƐŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐͿ͖

;ĐͿ

1ŶĚŝĐĞĚĞ>ŝƋƵŝĚĞǌŽƌƌĞŶƚĞŝŐƵĂůŽƵƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭ;ƵŵŝŶƚĞŝƌŽͿ͖Ğ


;ĚͿ WŽƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂŝǆĂ Ğ ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ŝŐƵĂů ŽƵ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ZΨ
ϭϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ;ƋƵŝŶǌĞ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐͿ ĂŽ ĨŝŶĂů ĚĞ ĐĂĚĂ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĨŝƐĐĂů͘

;ǆŝǆͿ

ĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ
ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂ ĚŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀĂůŽƌ ;ĐƌŽƐƐ ĚĞĨĂƵůƚ ŽƵ ĐƌŽƐƐ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚŝŽŶͿ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀĂůŽƌ ĚşǀŝĚĂ ďĂŶĐĄƌŝĂ ŽƵ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂŝƐ ůŽĐĂů ŽƵ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů͕ ŽƵ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĂƋƵĂůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐƐĞũĂŵĚĞǀĞĚŽƌĞƐŽƵĐŽŽďƌŝŐĂĚŽƐ͖

;ǆǆͿ

/ŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂ͕ ƉĞůŽƐ &ŝĂĚŽƌĞƐ͕ Ğŵ ǀĂůŽƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŽƵ ĂŐƌĞŐĂĚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă Ϯй ;ĚŽŝƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽƋƵĞĐŽŶƐƚĂƌĚĂƐƷůƚŝŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĂŶƵĂŝƐ ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ŽƵ ǀĂůŽƌ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ
ŵŽĞĚĂƐ͖

;ǆǆŝͿ

ůŝĞŶĂĕĆŽ͕ ǀĞŶĚĂ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ŽƵ ŽŶĞƌĂĕĆŽ͕
ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵƉĞůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŝŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂŐƌĂƚƵŝƚĂ
ŽƵŽŶĞƌŽƐĂ͕ĚĞƚŽĚŽƐŽƵƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
ĂƚŝǀŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŝŵſǀĞŝƐĚĞƐƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͖Ğ

;ǆǆŝŝͿ

WƌĞƐƚĂĕĆŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĚĞĂǀĂůƉĂƌĂĚşǀŝĚĂƐĐĂƉƚĂĚĂƐĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ƉĞůŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͘








^ĞŶĚŽƋƵĞ͗

;ŝͿ

“ŽŶƚƌŽůĂĚĂ”: significa qualquer sociedade controlada (conforme
definição de “controle” abaixo) individualmente pela Devedora. Ficam
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ĞǆĐůƵşĚĂƐ ĚĂ ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚĞ “ŽŶƚƌŽůĂĚĂ” ĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ
ƋƵĂŝƐĂĞǀĞĚŽƌĂŶĆŽƐĞũĂƚŝƚƵůĂƌ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƐſĐŝŽ
ƋƵĞ ůŚĞ ĂƐƐĞŐƵƌĞ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ǀŽƚŽƐ ŶĂƐ
ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂůĞ ŽƉŽĚĞƌĚĞ ĞůĞŐĞƌ Ă ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͕ Ğ ŶĆŽ ƵƐĞ ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ğ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞƵƉŽĚĞƌƉĂƌĂĚŝƌŝŐŝƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐŽĐŝĂŝƐĞŽƌŝĞŶƚĂƌ
ŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƚĂůƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͖

;ŝŝͿ

“ŽŶƚƌŽůĞ”: significa a titularidade de direitos de sócio ou acionista que
ĂƐƐĞŐƵƌĞŵ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͗ ;ĂͿ Ă
ŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐǀŽƚŽƐŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂƐ
ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͖;ďͿĂĞůĞŝĕĆŽ
ĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽĐŽŶƐĞůŚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ ;ĐͿ Ž ƵƐŽ ĚŽ ƉŽĚĞƌ ƉĂƌĂ ĚŝƌŝŐŝƌ ĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƐŽĐŝĂŝƐ Ğ
ŽƌŝĞŶƚĂƌŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͖

;ŝŝŝͿ

“ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ”: significa qualquer acionista controladora, conforme
ĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞΗŽŶƚƌŽůĞΗƉƌĞǀŝƐƚĂĂĐŝŵĂ͖

;ŝǀͿ

“şǀŝĚĂ ĂŶĐĄƌŝĂ >şƋƵŝĚĂ”: corresponde ao somatório das operações
Ğŵ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂŝƐ͕ ŵƷƚƵŽƐ Ğ ĚĂƐ ĚşǀŝĚĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚĞ
ĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ Ğ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ ƐŝĚŽ ĐŽŶƚƌĂşĚŽƐ ƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ ũƵŶƚŽ Ă ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ Ğ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ĂƚŝǀŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƌĞĨůĞƚŝĚŽƐ Ğŵ ƐƵĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐ͖

;ǀͿ

“/d”: significa ;ĂͿ ƌĞĐĞŝƚĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ůşƋƵŝĚĂ͕ ŵĞŶŽƐ ;ďͿ ĐƵƐƚŽƐ
ĚŽƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ ŵĞŶŽƐ ;ĐͿ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕
ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐĚĞ;ĚͿĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĂƵĚŝƚĂĚĂƐ͘ EĆŽ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ŽƵ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŶĆŽ
ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽ/d͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂƐ
ƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͖

;ǀŝͿ

“WĞƐƐŽĂ”: significa qualquer pessoa física ou jurídica, sociedade em
ĐŽŵĂŶĚŝƚĂ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ͕ ĂƐƐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ůŝŵŝƚĂĚĂ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ
ĂĕƁĞƐ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŵƉůĞƐ͕ƚƌƵƐƚ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĞŵƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞũƵƌşĚŝĐĂ͕
ĨƵŶĚŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ſƌŐĆŽ ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂů ŽƵ ƌĞŐƵůĂĚŽƌ Ğ ƐƵĂƐ
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ƐƵďĚŝǀŝƐƁĞƐ͕ ŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ƉĞƐƐŽĂ͕ ĐŽŵ ŽƵ ƐĞŵ ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚĂĚĞ
ũƵƌşĚŝĐĂ͖

;ǀŝŝͿ

“ĞƐƉĞƐĂƐ &ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ >şƋƵŝĚĂƐ” ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ĚşǀŝĚĂ͕
ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ ĚĂƐ ǀĂƌŝĂĕƁĞƐ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐ͕ ĚĞĚƵǌŝĚĂƐ ĂƐ ƌĞŶĚĂƐ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ƚŽĚŽƐ ĞƐƚĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ĂŽƐ ŝƚĞŶƐ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ŶĂ
ĚĞĨŝŶŝĕĆŽĚĞşǀŝĚĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂ>şƋƵŝĚĂĂĐŝŵĂĞĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉĞůŽƌĞŐŝŵĞ
ĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĂŽůŽŶŐŽĚŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϮ;ĚŽǌĞͿŵĞƐĞƐ͘

;ǀŝŝŝͿ

“1ŶĚŝĐĞ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĞǌ ŽƌƌĞŶƚĞ”: Ativo circulante (contas de caixa,
ďĂŶĐŽƐ͕ ĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ Ğ ŽƵƚƌŽƐͿ ͬ WĂƐƐŝǀŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
;ĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐ͕ ĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ͕ ŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ă ƉĂŐĂƌ Ğ
ŽƵƚƌŽƐͿ͘




ϴ͘ϯ͘Ϯ͘
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂƐůĄƵƐƵůĂƐϴ͘ϮĞ
ϴ͘ϯĂĐŝŵĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂ͕ăŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĞŵĂƚĠ Ϯ
;ĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĚĂĐŝġŶĐŝĂĚĞƐƵĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘KĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĞƐƚĞƐ
ĚĞǀĞƌĞƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŶĆŽŝŵƉĞĚŝƌĄĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞ͕ĂƐĞƵĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ĞǆĞƌĐĞƌƐĞƵƐ
ƉŽĚĞƌĞƐ͕ ĨĂĐƵůĚĂĚĞƐ ĞƉƌĞƚĞŶƐƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ ŵŝƐƐĆŽ ĞͬŽƵ ŶŽƐĚĞŵĂŝƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐZ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚĞĚĞĐůĂƌĂƌŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽĞŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϴ͘ϯ͘ϯ͘
EĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌǀĞŶƚŽĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽEĆŽ
ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ĂEKĚĞĐůĂƌĂĕĆŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞƚŝƚƵůĂƌĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕
ĚŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĂŶĆŽŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽ
ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚŽƐ Z͕ ĚĞƉĞŶĚĞƌĄ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ƉƌĠǀŝĂ ĚĞ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂĞƐƐĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƉƌĂǌŽƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϭϰĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘ĂƐŽƌĞĨĞƌŝĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů
ŶĆŽ ƐĞ ŝŶƐƚĂůĞ͕ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽƚŝǀŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƉŽƌ ĨĂůƚĂ ĚĞ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƋƵſƌƵŵŵşŶŝŵŽĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿŵĂŝƐϭ;ƵŵͿ
ĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂƵŵĂƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƉŽĚĞŶĚŽŶĞƐƚĞĐĂƐŽĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƐĞƌŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽ͘KEKǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĞ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽŶĆŽƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZ͕ĞƐƚĂƌĄƐƵũĞŝƚŽ
ăĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚĞ͗;ŝͿϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽŵĂŝƐ
ϭ;ƵŵͿ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͖ŽƵ;ŝŝͿϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŵĂŝƐϭ;ƵŵͿ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϮϬй;ǀŝŶƚĞ
ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽƐ Z Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ ƐĞ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ ŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϴ͘ϯ͘ϰ ĂďĂŝǆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϭϯ ĚĞƐƚĞ
dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘ EĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ŶĆŽ ŽďƚĞŶĕĆŽ ĚŽ ƋƵſƌƵŵ ĚĞ ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ Ğŵ
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ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ŽƵ ĚĞ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚŽ ƋƵſƌƵŵ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ă ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ
ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ĂƉƌŽǀĂƌ Ă ŶĆŽ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ƐĞƌĄ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ Ž ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ Ğ͕
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ŽƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZ͘

ϴ͘ϯ͘ϰ͘
EĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ;ƚĂŶƚŽŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ƋƵĂŶƚŽŽŶĆŽĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽͿ͕ĂĞǀĞĚŽƌĂĚĞǀĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌ
Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ƵŶŝƚĄƌŝŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ŽƵ ƐĞƵ ƐĂůĚŽ͕ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽ ĚĂ
respectiva remuneração ― calculada ƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐĚĞƐĚĞĂĚĂƚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐŽƵĚĂƷůƚŝŵĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ Ž
ƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento ―, e de
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƌĞůĂĚĞǀŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĐĂƌŐŽƐDŽƌĂƚſƌŝŽƐ͕
Ğŵ ĂƚĠ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ͗ ;ŝͿ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ĚĞ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌŽĞǀĞŶƚŽĂůŝůŝƐƚĂĚŽ͖Ğ;ŝŝͿĐŽŵƌĞůĂĕĆŽ
ĂŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ĚĞ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ EĆŽ ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͕ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ŶĆŽ ĨŽƌ
ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĂŶĆŽĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽŽƵĚĂĚĂƚĂ
Ğŵ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌŝĂ ƚĞƌ ŽĐŽƌƌŝĚŽ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ Ğŵ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘ ŵ
ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚŽ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ĚŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƋƵĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵ ůĂƐƚƌŽ ĚŽƐ Z͕ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ ƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ Ğŵ ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚŽ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ
ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŽƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽƚŽƚĂůĚŽƐZ͕ƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽWƌĞĕŽ
ĚĞZĞƐŐĂƚĞKďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϳ͘ϯ͘ϭĂĐŝŵĂ͘

ϴ͘ϰ͘
ůĠŵ ĚŽƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ŵŽƌĂƚſƌŝŽƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ Ă
ŵŝƐƐŽƌĂ ƉŽĚĞƌĄ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ͕ ĐŽďƌĂƌ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ
ƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐĚĞĐŽďƌĂŶĕĂũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐ
ĚĂƐĐƵƐƚĂƐĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞͬŽƵƉƌŽĐĞƐƐƵĂŝƐĞŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚĞ
ƐƵĐƵŵďġŶĐŝĂ͕ĂƌďŝƚƌĂĚŽƐĞŵũƵşǌŽ͘

ϴ͘ϱ͘
ĂƐŽ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ Ğŵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ŶĆŽ ƐĞũĂŵ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂƋƵŝƚĂƌƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞǀŝĚŽƐ͕ƚĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞǀĞƌĆŽ
ƐĞƌĂůŽĐĂĚŽƐŶĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵ͗;ŝͿĞƐƉĞƐĂƐĞŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ͖
;ŝŝͿŶĐĂƌŐŽƐDŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƚƌĂƐŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕
ƐĞ ŚŽƵǀĞƌ͖ ;ŝŝŝͿ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͖ Ğ ;ŝǀͿ sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů hŶŝƚĄƌŝŽ ŽƵ ƐĞƵ ƐĂůĚŽ͘ ǆĐĞƚŽ ƉŽƌ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ƐƵĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĄƵƐƵůĂ ϭϲ ĂďĂŝǆŽ͕ Ă
ĞǀĞĚŽƌĂŶĆŽƐĞƌĄƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞƐĞũĂĚĞǀŝĚŽƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ĐĂƐŽ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ ƚĞŶŚĂ ĂĚŝŵƉůŝĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂů Ğ
ƉŽŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŽƌŝƵŶĚĂƐĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘
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ϴ͘ϲ͘
EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ŽƵ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽƐ ďĞŶƐ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂƵŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽƐ
ĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŽƵŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƚŽŵĂƌĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚŽĞǀĞŶƚŽ͕
ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă͗ ;ŝͿ ĂƐƐƵŶĕĆŽ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ ƉĞůŽ
ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĨŝǆĂŶĚŽͲƐĞ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͕ ŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƐƵĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĞŵƋƵĞĞƐƚĞƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĂƚƵĂŶĚŽŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖ ŽƵ ;ŝŝͿ ƉĞůĂ ĞǀĞŶƚƵĂů ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϭϬĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘ZĞĨĞƌŝĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞǀĞƌĄ
ƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞůĄƵƐƵůĂϭϰĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϴ͘ϲ͘ϭ͘
 ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƋƵĞ ĚĞůŝďĞƌĞ ƐŽďƌĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ŽƵ
ŶŽƌŵĂƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐĞƉĂƌĂĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞ
ůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ ă ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚŽƐ ďĞŶƐ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞůĞ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ͕ ĚĞǀĞƌĄ ŽďƐĞƌǀĂƌ ŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶĂ>Ğŝϭϭ͘ϬϳϲĞŶŽĂƌƚŝŐŽϭϰĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͘


ϵ͘
ZĞŐŝŵĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ

ϵ͘ϭ͘
sŝŶĐƵůĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͗ KƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƐĆŽ͕
ŶĞƐƚĞĂƚŽ͕ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐăŵŝƐƐĆŽĚŽƐZĚĞƐĐƌŝƚĂŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϵ͘Ϯ͘
ZĞŐŝŵĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗ EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĞůĂ >Ğŝ ϵ͘ϱϭϰ Ğ ƉĞůĂ >Ğŝ ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ Ă
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞĐůĂƌĂ Ğ ŝŶƐƚŝƚƵŝ͕ Ğŵ ĐĂƌĄƚĞƌ ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ Ž ZĞŐŝŵĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ƐŽďƌĞ ;ŝͿ ŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͖ ;ŝŝͿ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞ;ŝŝŝͿŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ďĞŶƐĞͬŽƵ
ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽƐ ŝƚĞŶƐ ;ŝͿ Ğ ;ŝŝͿ͕ ĂĐŝŵĂ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ĞƐƚĆŽ
ƐƵďŵĞƚŝĚŽƐăƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͗

;ŝͿ
KƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ͕ĚĞƐƚĂĐĂŵͲƐĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ Ğ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŵ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĚĞƐƚŝŶĂŶĚŽͲƐĞ
ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ă ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽƐ Z Ğ ĂŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĞƐĞŵĂŶƚĞƌĆŽĂƉĂƌƚĂĚŽƐ
ĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂĂƚĠƋƵĞƐĞĐŽŵƉůĞƚĞŽƌĞƐŐĂƚĞĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ZĂƋƵĞĞƐƚĞũĂŵĂĨĞƚĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϭĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͖

;ŝŝͿ
 ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ Ġ ĂĨĞƚĂĚĂ͕ ŶĞƐƚĞ ĂƚŽ͕ ĐŽŵŽ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĚŽůĂƐƚƌŽĚŽƐZ͖

;ŝŝŝͿ
KƐďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽƐĞƌĆŽŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͖Ğ
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;ŝǀͿ

KƐ ĚĞǀĞƌĞƐ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ͕ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĨŽƌŵĂĚĞĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽŽƵƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ
ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϭϮĂďĂŝǆŽ͘


ϵ͘ϯ͘
ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĂƌƚŝŐŽϵǑ͕ŝŶĐŝƐŽsĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕ĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͕
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĂĨŽƌŵĂĚŽŶĞǆŽsĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽ͕Ă ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĂƐƐŝŶĂĚĂĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂƉĂƌĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƌĞŐŝŵĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐŽďƌĞŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞƉĂƌĂ
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽĚĞǀĞƌĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϵ͘ϰ͘
ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽĂƌƚŝŐŽϵǑ͕ŝŶĐŝƐŽsĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕ƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͕
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŶĂĨŽƌŵĂĚŽƐŶĞǆŽƐ/s͕s/Ğs//ĂŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽ͕ĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ
ĂƐƐŝŶĂĚĂƐĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞƉĞůŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

ϵ͘ϱ͘
ƐWĂƌƚĞƐĚĞĐůĂƌĂŵƋƵĞĞŶƚĞŶĚĞŵƋƵĞŶĆŽŚĄƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶƚƌĞĞůĂƐĞͬŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂŵŝƐƐĆŽĞĚĂKĨĞƌƚĂŶŽ
ŵŽŵĞŶƚŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϵǑ͕ŝŶĐŝƐŽysĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͘


ϭϬ͘
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽĞĚĂ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ

ϭϬ͘ϭ͘ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͗ŵŝƐƐŽƌĂ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂ
>Ğŝϵ͘ϱϭϰĞĂ>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͗;ŝͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽŝŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĂƌĂŽƐĨŝŶƐ
ĚĞƐƚĂ ŵŝƐƐĆŽ͖ ;ŝŝͿ ƉƌŽŵŽǀĞƌĄ ĂƐ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂ
ƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞ͖ ;ŝŝŝͿ ŵĂŶƚĞƌĄ Ž ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĐŽŶƚĄďŝů ƐĞŐƌĞŐĂĚŽ Ğ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚŽ
ƌĞƐƚĂŶƚĞĚĞƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͖Ğ;ŝǀͿĞůĂďŽƌĂƌĄĞĚŝǀƵůŐĂƌĄƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϭ͘
 ŵŝƐƐŽƌĂ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ ƉĞůŽƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ƋƵĞ ĐĂƵƐĂƌ ƉŽƌ ĚŽůŽ͕
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ůĞŐĂů ŽƵ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕ ŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂ͕ ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƚĞŵĞƌĄƌŝĂ ŽƵ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ƉŽƌ ĚĞƐǀŝŽ ĚĞ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĂƉƵƌĂĚŽƐĞŵĚĞĐŝƐĆŽũƵĚŝĐŝĂůƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽ͘

ϭϬ͘ϭ͘Ϯ͘
 ŵŝƐƐŽƌĂ ĨĂƌĄ ũƵƐ ĂŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĂ dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ĐĂůĐƵůĂĚĂƉƌŽƌĂƚĂĚŝĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϯ͘
dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄĐƵƐƚĞĂĚĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůŽ&ƵŶĚŽĚĞ
ĞƐƉĞƐĂƐ͕ ŽƵ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽ ŵĞƐŵŽ͕ Ğ ƐĞƌĄ ƉĂŐĂ
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ŵĞŶƐĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂĚĞǀŝĚĂĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĚĂĚĂƚĂĚĂ
ƉƌŝŵĞŝƌĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZĞĂƐĚĞŵĂŝƐŶĂƐŵĞƐŵĂƐĚĂƚĂƐĚŽƐŵĞƐĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕
ĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϰ͘
dĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄƐĞŶĚŽĚĞǀŝĚĂ͕ƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZ͕ŵĞƐŵŽĂƉſƐŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͕ĐĂƐŽĂŵŝƐƐŽƌĂĂŝŶĚĂĞƐƚĞũĂĂƚƵĂŶĚŽĞŵ
ŶŽŵĞĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĞƐƚĂƋƵĞƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂŽƐ
ŵĞƐĞƐĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϱ͘
 dĂǆĂ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƌĄ ĂĐƌĞƐĐŝĚĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ƌĞĐŽůŚŝĚŽƐ ƉĞůŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϲ͘
K WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ž &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ͕
ƌĞƐƐĂƌĐŝƌĄĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞƚŽĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͕ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ĐĞƌƚŝĚƁĞƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕
ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĞͬŽƵ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŽƵ ĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂ ůĞŐĂů ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕
ƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĞŵŐĞƌĂů͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ͕ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ǀŝĂŐĞŶƐĞĞƐƚĂĚŝĂƐ͕ǀŽůƚĂĚĂƐăƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĚŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ Ğ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ŽƵ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͘ K ƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ ĞƐƚĂ ĐůĄƵƐƵůĂ ƐĞƌĄ ĞĨĞƚƵĂĚŽ Ğŵ ĂƚĠ ϱ
;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĂƉſƐĂĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚĂĚĞƐƉĞƐĂĞŵƋƵĞƐƚĆŽ͘

ϭϬ͘ϭ͘ϳ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĞͬŽƵ
ĚŽƐ Z͕ ƐĞƌĄ ĚĞǀŝĚŽ ă ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ ĐĂƐŽ Ă ĚĞŵĂŶĚĂ ƐĞũĂ ŽƌŝŐŝŶĂĚĂ ƉŽƌ
ĞƐƐĂ͕ŽƵƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĐĂƐŽĂĚĞŵĂŶĚĂƐĞũĂƉŽƌĞůĞƐŽƌŝŐŝŶĂĚĂ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϬϬ͕ϬϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐƌĞĂŝƐͿƉŽƌŚŽƌĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ
ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ͕ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ĐĂĚĂ ŚŽƌĂ Ϭ͕ϬϬϬϭϱй ĚŽ sĂůŽƌ dŽƚĂů ĚĂ
ŵŝƐƐĆŽ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĂƚĂ ĚĂ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ƉĞůĂ ǀĂƌŝĂĕĆŽ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/'WͲDŶŽƉĞƌşŽĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽƵŶĂĨĂůƚĂĚĞƐƚĞ͕ŽƵĂŝŶĚĂŶĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞ ƐƵĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ ƉĞůŽ şŶĚŝĐĞ ƋƵĞ ǀŝĞƌ Ă ƐƵďƐƚŝƚƵşͲůŽ͕ ĚĞĚŝĐĂĚŽ ă͗ ;ŝͿ ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĚĞ
ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞů͖ ĞͬŽƵ ;ŝŝͿ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ Ğ Ă
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚĞĐŝƐƁĞƐŶĞůĂƐƚŽŵĂĚĂƐ͕ƉĂŐĂĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐ
jƚĞŝƐĂƉſƐĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂĞŶƚƌĞŐĂ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚĞ ΗƌĞůĂƚſƌŝŽĚĞŚŽƌĂƐΗăƉĂƌƚĞ
ƋƵĞŽƌŝŐŝŶŽƵĂĚĞŵĂŶĚĂĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŶŽƚĂĨŝƐĐĂů͘

ϭϬ͘ϭ͘ϳ͘ϭ͘
K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞƐƚĂ ůĄƵƐƵůĂ
ŽĐŽƌƌĞƌĄƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂĐĞƐƐſƌŝŽƐăƋƵĞůĞƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͘
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ϭϬ͘ϭ͘ϴ͘
Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ ƋƵĞ ŶĆŽ
ĐŽŶƚŝǀĞƌĞŵ ƌĞƐƐĂůǀĂƐ ƉŽĚĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ ĐĂƐŽ Ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĆŽƐĞũĂŝŶƐƚĂůĂĚĂĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚŽ
ŶĆŽĐŽŵƉĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZ͘

ϭϬ͘Ϯ͘ /ŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĞŶƐ͗ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚŽƐďĞŶƐ ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ ŶĆŽ
ĚĂƌĄĐĂƵƐĂăĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƐƵĂƋƵĞďƌĂ͕ĐĂďĞŶĚŽ͕ŶĞƐƐĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ
ĞͬŽƵăŵŝƐƐŽƌĂĐŽŶǀŽĐĂƌƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĞĚŝƚĂůĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƉƵďůŝĐĂĚŽ
ƉŽƌϯ;ƚƌġƐͿǀĞǌĞƐ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂĚĞϮϬ;ǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ͕ĞŵũŽƌŶĂůĚĞŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ
ĞĚŝƚĂĚŽŶŽůŽĐĂůĚĞĞŵŝƐƐĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϯ͘ϭ;ǆǆŝŝŝͿĂĐŝŵĂ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ
ĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘ŵŝƐƐŽƌĂƐŽŵĞŶƚĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ ƉŽƌ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ŽƵ ƉŽƌ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽůĞŐĂůŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕ƉŽƌŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƚĞŵĞƌĄƌŝĂŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌĚĞƐǀŝŽĚĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚŽŵĞƐŵŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĐĂƐŽ
ĚĞĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽ͘

ϭϬ͘ϯ͘ ǀĞŶƚŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͗ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƵŵ
ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ƉŽĚĞƌĄ ĞŶƐĞũĂƌ Ă ĂƐƐƵŶĕĆŽ ŝŵĞĚŝĂƚĂ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗

;ŝͿ
WĞĚŝĚŽŽƵƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ƉŽƌƐĞƵƐĐƌĞĚŽƌĞƐŽƵĚĞĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽĚĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ŽƵĚĞƐƵĂĐŽŶĐĞƐƐĆŽƉĞůŽũƵŝǌĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͖

;ŝŝͿ
WĞĚŝĚŽĚĞĨĂůġŶĐŝĂĨŽƌŵƵůĂĚŽƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐĞŵĨĂĐĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞŶĆŽ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞůŝĚŝĚŽŽƵĐĂŶĐĞůĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ŶŽ
ƉƌĂǌŽůĞŐĂů͖

;ŝŝŝͿ
ĞĐƌĞƚĂĕĆŽ ĚĞ ĨĂůġŶĐŝĂ ŽƵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ƉĞĚŝĚŽ ĚĞ ĂƵƚŽĨĂůġŶĐŝĂ
ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͖

;ŝǀͿ
EĆŽ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ ĚŽ sĂůŽƌ EŽŵŝŶĂů
hŶŝƚĄƌŝŽĞͬŽƵĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͕
ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ͕ ƚĞŶŚĂ ƌĞĐĞďŝĚŽ ƉŽŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĂĚǀŝŶĚŽƐ ĚŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŽƵĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂƉĂƌĂƐĂŶĂƌ
ŽƵ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ Ž ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕ ŶĆŽ Ž ĨĂĕĂ ŶŽƐ ƉƌĂǌŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŽĐƵŵĞŶƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͖
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;ǀͿ

ĞƐǀŝŽĚĞĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ǀŝͿ

/ŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽŽƵŵŽƌĂ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ŶĆŽ ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ͕
ŶĞƐƚĂŚŝƉſƚĞƐĞ͕ĂĂƐƐƵŶĕĆŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ
ƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĚĞƐĚĞƋƵĞƚĂůŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ
ƉĞƌĚƵƌĞƉŽƌŵĂŝƐĚĞϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͖

;ǀŝŝͿ

/ŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽŽƵŵŽƌĂ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ŶĆŽ ƐĂŶĂĚĂƐ ŶŽ
ƉƌĂǌŽ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ͕ ĐĂƐŽ ŚĂũĂ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ŶŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĞůĂ ŝŵƉƵƚĂĚŽ͕
ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ Ž ƉƌĂǌŽ ŽƌĂ ĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƚĂĚŽ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚŽ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͖Ğ

;ǀŝŝŝͿ

ĞĐŝƐĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ ĐŽŶĚĞŶĂŶĚŽ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ ƉŽƌ
ǀŝŽůĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ůĞŐĂů ŽƵ ƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽ͕ ŶĂĐŝŽŶĂů ŽƵ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͕ ƌĞůĂƚŝǀŽ ă ƉƌĄƚŝĐĂ ĚĞ ĐŽƌƌƵƉĕĆŽ ŽƵ ĚĞ ĂƚŽƐ ůĞƐŝǀŽƐ ă
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ăƐ>ĞŝƐŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͘








ϭϬ͘ϯ͘ϭ͘
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĂĐŝŵĂĚĞƐĐƌŝƚŽƐĚĞǀĞƌĄƐĞƌ
ƉƌŽŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞăĞǀĞĚŽƌĂ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĞŵĂƚĠϮ
;ĚŽŝƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͘

ϭϬ͘ϯ͘Ϯ͘
sĞƌŝĨŝĐĂĚĂĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŽƐǀĞŶƚŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚĞǀĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂƌ͕ĞŵĂƚĠϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ƚŽŵĂƌ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ĞǀĞŶƚŽ͕ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉĂƌĂ
ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗;ŝͿĂƐƐƵŶĕĆŽƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖;ŝŝͿůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ƚŽƚĂůŽƵ
ƉĂƌĐŝĂů͕ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŚŝƉſƚĞƐĞŶĂƋƵĂůĚĞǀĞƌĄƐĞƌŶŽŵĞĂĚŽŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞĞĂƐ
ĨŽƌŵĂƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͖ŽƵ;ŝŝŝͿĂŶĆŽůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ƐĞŶĚŽĐĞƌƚŽƋƵĞ
ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĂƐ ŚŝƉſƚĞƐĞƐ ĂĐŝŵĂ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů Ă
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽƉŽƌŽƵƚƌĂƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŽƵƉĞůĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ĨŝǆĂŶĚŽ͕ Ğŵ ĂŵďŽƐ ŽƐ ĐĂƐŽƐ͕ ĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ Ğ ƚĞƌŵŽƐ ƉĂƌĂ ƐƵĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƐƵĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘ ĂƐŽ ƐĞũĂ ĚĞůŝďĞƌĂĚĂ Ă
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞƐĞƌĄĂŵŝƐƐŽƌĂĐĂƐŽĞƐƚĂŶĆŽƚĞŶŚĂ
ƐŝĚŽĚĞƐƚŝƚƵşĚĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘

ϭϬ͘ϯ͘ϯ͘
ĂƐŽĂŵŝƐƐŽƌĂǀĞŶŚĂĂƐĞƌĚĞƐƚŝƚƵşĚĂ͕ĐĂďĞƌĄĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕
ĞŵĐĂƌĄƚĞƌƚƌĂŶƐŝƚſƌŝŽ͕ŽƵăƌĞĨĞƌŝĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂŶŽŵĞĂĚĂ͗;ŝͿĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ
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ŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖ ;ŝŝͿ ĞƐŐŽƚĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ Ğ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖;ŝŝŝͿƌĂƚĞĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐĞŶƚƌĞŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐ Z ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ĚŽƐ Z ĚĞƚŝĚŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖ Ğ ;ŝǀͿ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ ŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğ
ŐĂƌĂŶƚŝĂƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚŽƐZ
ĚĞƚŝĚŽƐ͘

ϭϬ͘ϰ͘ >ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͗EŽĐĂƐŽĚĞƌĞƐŐĂƚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚŽƐZ͕
ŽƐ ďĞŶƐ͕ ĚŝƌĞŝƚŽƐ Ğ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐ ĂŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ
ƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽĚŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞĞǆĞĐƵĕĆŽͬĞǆĐƵƐƐĆŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ĂĞǆĐůƵƐŝǀŽ
ĐƌŝƚĠƌŝŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƐĞƌĆŽĞŶƚƌĞŐƵĞƐ͕ĞŵĨĂǀŽƌĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞ
ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ƐĞƉĂƌĂĚŽ Ă ĐĂĚĂ dŝƚƵůĂƌ ĚŽƐ Z ƐĞƌĄ ĚĂĚĂ Ă
ƉĂƌĐĞůĂĚŽƐďĞŶƐĞĚŝƌĞŝƚŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐĞƉĂƌĂĚŽĚŽƐZ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽ
Ğŵ ƋƵĞ ĐĂĚĂ Z ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽ ƐĂůĚŽ ĚĞǀĞĚŽƌ ĚŽƐ Z͕
ŽƉĞƌĂŶĚŽͲƐĞ͕ŶŽŵŽŵĞŶƚŽĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂĚĂĕĆŽ͕ĂƋƵŝƚĂĕĆŽĚŽƐZĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƌĞŐŝŵĞ
ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͘

ϭϬ͘ϱ͘ ƵƐƚſĚŝĂ Ğ ŽďƌĂŶĕĂ͗  ŵŝƐƐŽƌĂ ĚĞĐůĂƌĂ ƋƵĞ Ă ĂƌƌĞĐĂĚĂĕĆŽ͕ Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ Ă
ĐŽďƌĂŶĕĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƐĆŽĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƌĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϭϬ͘ϱ͘ϭ͘
Žŵ ƌĞůĂĕĆŽ ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕
ĐŽŵƉĞƚĞăŵŝƐƐŽƌĂ͗

;ŝͿ
ŽŶƚƌŽůĂƌ Ă ĞǀŽůƵĕĆŽ ĚĂ ĚşǀŝĚĂ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͖

;ŝŝͿ
ƉƵƌĂƌ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂƌ ă ĞǀĞĚŽƌĂ Ž ǀĂůŽƌ ĚĂƐ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĞǀŝĚĂƐ͖Ğ

;ŝŝŝͿ
ŝůŝŐĞŶĐŝĂƌ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƚŽŵĂĚĂƐ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ Ğ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ƋƵĞ ƐĞ ĨĂĕĂŵ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ă ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐĞĚĂƐ&ŝĂŶĕĂƐ͘

ϭϬ͘ϲ͘ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ sĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽ >ĂƐƚƌŽ͗ K ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ ƐĞƌĄ Ž ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů
ƉĞůĂĐƵƐƚſĚŝĂĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϮĂĐŝŵĂ͘

ϭϬ͘ϲ͘ϭ͘
KƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƚĞŵ ĐŝġŶĐŝĂ ƋƵĞ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞĐƌĞƚĂĕĆŽ ĚŽ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŽďƌŝŐĂƌͲ
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ƐĞͲĆŽĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͗;ŝͿƐƵďŵĞƚĞƌͲƐĞăƐĚĞĐŝƐƁĞƐĞǆĂƌĂĚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖;ŝŝͿ
ƉŽƐƐƵŝƌƚŽĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂĂƐƐƵŵŝƌĞǀĞŶƚƵĂŝƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐĂŽƐ
Z ĞŵŝƚŝĚŽƐ͕ ďĞŶƐ Ğ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ ŝŶĚĞŶŝǌĂƌ͕
ĚĞĨĞŶĚĞƌ͕Ğǆŝŵŝƌ͕ŵĂŶƚĞƌŝŶĚĞŶĞĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĂŵŝƐƐŽƌĂĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕
Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ƚŽĚŽƐ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƉƌĞũƵşǌŽƐ͕ ŝŶĚĞŶŝǌĂĕƁĞƐ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ĚĂŶŽƐ͕
ĚĞƐĞŵďŽůƐŽƐ͕ĂĚŝĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ƚƌŝďƵƚŽƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞ
ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ŽƵ ĞǆƚĞƌŶŽƐͿ͕ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ĞͬŽƵ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ĚĞŵĂŶĚĂƐ
ũƵĚŝĐŝĂŝƐĞͬŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐ;ŝŶĐůƵƐŝǀĞĨŝƐĐĂŝƐ͕ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂƐĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐͿŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ
ĞͬŽƵƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐăŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĞƐƵĂŶĂƚƵƌĞǌĂ͕
ĞŵƌĂǌĆŽĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘


ϭϭ͘
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĞĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ

ϭϭ͘ϭ͘ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͗^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞůĞŝ
ŽƵĚĂƐŶŽƌŵĂƐĞǆƉĞĚŝĚĂƐƉĞůĂsD͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĚĂƐĚĞŵĂŝƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕Ă^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĞŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ŽďƌŝŐĂͲ
ƐĞ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕Ă͗

;ŝͿ
hƚŝůŝǌĂƌ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞǀŝĚŽƐ
ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŽƌĚĞŵ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ŶĂ
ůĄƵƐƵůĂϭϯ͘Ϯ͖

;ŝŝͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŵĂŶƚĞŶĚŽƉĂƌĂŽŵĞƐŵŽƌĞŐŝƐƚƌŽ
ĐŽŶƚĄďŝů ƉƌſƉƌŝŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƐƵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖

;ŝŝŝͿ
/ŶĨŽƌŵĂƌ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĨĂƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ Ğ ĚĂ ƉƌſƉƌŝĂ
ŵŝƐƐŽƌĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ
ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƌĞŐƌĂƐĚĂsD͖

;ŝǀͿ
&ŽƌŶĞĐĞƌ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗

Ă͘
ĞŶƚƌŽ ĚĞ ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽƌĞŵ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŝŽ͕ĐſƉŝĂƐ
ĚĞƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞͬŽƵĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕
ĂƵĚŝƚĂĚŽƐ ŽƵ ŶĆŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĚŽƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ĚŽ
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WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ Ğ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽƐ ŽƵ ĚĞŵĂŝƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞĚĞǀĂŵƐĞƌĞŶƚƌĞŐƵĞƐăsD͖

ď͘

ĞŶƚƌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĚĞƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͕ĐſƉŝĂƐĚĞ
ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ƉŽƌ ĞƐƚĂ
ĞŶƚƌĞŐƵĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͖

Đ͘

ĞŶƚƌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽŽƵĐſƉŝĂ
ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ͕ ƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞ͕ ůŚĞ ƐĞũĂŵ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽƋƵĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ;ŽƵŽĂƵĚŝƚŽƌ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƌĞƐƚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽăƐĞǆƉĞŶƐĂƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽͿ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂĚŽƐ͕ƚĞŶŚĂĂĐĞƐƐŽĂŽƐƐĞƵƐ
ůŝǀƌŽƐ Ğ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ
ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ Ğ ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ Ğ ƉŽƐŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

Ě͘

ĞŶƚƌŽ ĚĞ ϯ ;ƚƌġƐͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞŶǀŝĂĚĂƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĐſƉŝĂĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
ĚĞŵĂŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ŶŽƐ
ƚĞƌŵŽƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƵͲƐĞĂĞŶǀŝĂƌĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͖

Ğ͘

EĂŵĞƐŵĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĞŵƉƵďůŝĐĂĚŽƐ͕ĐſƉŝĂƐĚŽƐĂǀŝƐŽƐ
ĚĞĨĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƚĂƐĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐ͕ƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽ
ĐŽŶƐĞůŚŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂĚŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŵŝƐƐŽƌĂƋƵĞ͕ĚĞ
ĂůŐƵŵĂĨŽƌŵĂ͕ ĞŶǀŽůǀĂŵ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕
ďĞŵĐŽŵŽĐſƉŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů͕ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů
ŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƌĞĐĞďŝĚĂƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂ
ĞƐƚĂŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ğŵϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂ
ĚĂƚĂĚĞƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͖

Ĩ͘

ſƉŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů͕ ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƌĞĐĞďŝĚĂ ƉĞůĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ Ă
ĞƐƚĂŵŝƐƐĆŽ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ğŵϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂ
ĚĂƚĂĚĞƐĞƵƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ͖Ğ
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Ő͘

K ŽƌŐĂŶŽŐƌĂŵĂ ĚŽ ƐĞƵ ŐƌƵƉŽ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽ͕ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĚĂĚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ğ ĂƚŽƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ
ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĂŶƵĂů ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD ϱϴϯ͕ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĞŵĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĂŶƚĞƐĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ
ƉƌĂǌŽƉĂƌĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽŶĂsD͘KƌĞĨĞƌŝĚŽŽƌŐĂŶŽŐƌĂŵĂ
ĚŽ ŐƌƵƉŽ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽ ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶƚĞƌ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ ĐŽŵƵŵ͕
ŽůŝŐĂĚĂƐ͕ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ ĚĞ ďůŽĐŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ ŶŽ
ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘


;ǀͿ

^ƵďŵĞƚĞƌ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĂ ůĞŝ͕ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚĂƐ Ğ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƋƵĞůĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĂĞǆĂŵĞƉŽƌ
ĞŵƉƌĞƐĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂŶĂsD͕ĐƵũŽƌĞůĂƚſƌŝŽ
ĚĞǀĞƌĄ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͗;ĂͿŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌĞĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ĞͬŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ ŵŽǀŝĚĂƐ Ğŵ ĨĂĐĞ ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂŝƐƋƵĞƌƉĂƐƐŝǀŽƐĞͬŽƵ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĨŝƐĐĂů͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂĞͬŽƵƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ͖
Ğ ;ďͿ ĐŽŶĨŝƌŵĂƌ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ĚĞǀŝĚŽƐ ƉĞůĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ
ĨŽƌĂŵĐŽƌƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐĂůĐƵůĂĚŽƐĞƉĂŐŽƐ͖

;ǀŝͿ

ĨĞƚƵĂƌ͕ĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚĂƐ
ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĂǌŽĂǀĞůŵĞŶƚĞ ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ Ğ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ƋƵĞƐĞũĂŵŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ
Ğ ƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ŽƵ ƉĂƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƵƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐ͖ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĂƋƵĞƐĞ
ƌĞĨĞƌĞĞƐƚĂĂůşŶĞĂĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞƌĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ĐŽŵ͗




Ă͘

WƵďůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĞŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞŽƵƚƌĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐŽƵƋƵĞǀŝĞƌĞŵĂƐĞƌ
ĞǆŝŐŝĚĂƐƉŽƌůĞŝ͖

ď͘

ǆƚƌĂĕĆŽĚĞĐĞƌƚŝĚƁĞƐ͖

Đ͘

ĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ǀŝĂŐĞŶƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĐƵƐƚŽƐ ĐŽŵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕
ŚŽƐƉĞĚĂŐĞŵ Ğ ĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ĂŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͖Ğ
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Ě͘

ǀĞŶƚƵĂŝƐĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽƵůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞƌŝĐŝĂŝƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵ
ĂƐĞƌŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚşǀĞŝƐĞŵĐĂƐŽĚĞŽŵŝƐƐƁĞƐĞͬŽƵŽďƐĐƵƌŝĚĂĚĞƐ
ŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞǀŝĚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉĞůŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞŵƌĂǌĆŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĞͬŽƵĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͘


;ǀŝŝͿ

DĂŶƚĞƌƐĞŵƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞƵƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ
ƉĞƌĂŶƚĞĂsD͖

;ǀŝŝŝͿ

EĆŽ ƌĞĂůŝǌĂƌ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĞͬŽƵ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͗ ;ĂͿ ĂůŚĞŝĂƐ ĂŽ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů
ĚĞĨŝŶŝĚŽĞŵƐĞƵĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͖;ďͿƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂŵĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĞŵƐĞƵĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͖ŽƵ;ĐͿƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂŵ
ƐŝĚŽ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵ Ă ĞƐƚƌŝƚĂ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐĞŵƐĞƵĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƐ͕ ůĞŐĂŝƐ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͖

;ŝǆͿ

EĆŽƉƌĂƚŝĐĂƌƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽĞŵĚĞƐĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐĞƵĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů͕ĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞͬŽƵĐŽŵŽƐĚĞŵĂŝƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͕
ĞŵĞƐƉĞĐŝĂůŽƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌŽ
ƉŽŶƚƵĂů Ğ ŝŶƚĞŐƌĂů ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ǆͿ

ŽŵƵŶŝĐĂƌ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ Ă ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĞǀĞŶƚŽƐ ĞͬŽƵ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ƋƵĞ
ƉŽƐƐĂŵ͕ŶŽũƵşǌŽƌĂǌŽĄǀĞůĚŽŚŽŵĞŵĂƚŝǀŽĞƉƌŽďŽ͕ĐŽůŽĐĂƌĞŵƌŝƐĐŽŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ƉĞůĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ĚĞ ƐĞƵƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ ƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ͕
ƉƌŝǀŝůĠŐŝŽƐ Ğ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĂĨĞƚĂƌ
ŶĞŐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚĂ ĐŽŵƵŶŚĆŽ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z
ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ǆŝͿ

EĆŽ ƉĂŐĂƌ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĂŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ǆŝŝͿ

DĂŶƚĞƌĞŵĞƐƚƌŝƚĂŽƌĚĞŵĂƐƵĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ
ĚĞƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞƐĞƌǀŝĕŽĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕ĂĨŝŵĚĞĂƚĞŶĚĞƌăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůĂ sD ăƐ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ĂďĞƌƚĂƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ
ĞĨĞƚƵĂƌ ŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƉƌŝŶĐşƉŝŽƐ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂŝƐĚĂĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƌĂƐŝů͖
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;ǆŝŝŝͿ

DĂŶƚĞƌ͗


Ă͘

sĄůŝĚŽƐĞƌĞŐƵůĂƌĞƐƚŽĚŽƐŽƐĂůǀĂƌĄƐ͕ůŝĐĞŶĕĂƐ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐŽƵ
ĂƉƌŽǀĂĕƁĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ĂŽ ƌĞŐƵůĂƌ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ĞĨĞƚƵĂŶĚŽ ƚŽĚŽ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͖

ď͘

EĂ ĨŽƌŵĂ ĞǆŝŐŝĚĂ ƉĞůĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ƉĞůĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌŝďƵƚĄƌŝĂĞƉĞůĂƐĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕
ĞŵůŽĐĂůĂĚĞƋƵĂĚŽĞĞŵƉĞƌĨĞŝƚĂŽƌĚĞŵ͕ƐĞƵƐůŝǀƌŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ĞƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞĂďĞƌƚŽƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂ:h^W͖

Đ͘

ƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽƐ Z
ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶĆŽ ĞƐƚĞũĂŵ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĂŽƐ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůĂϯ͖Ğ

Ě͘

ŵĚŝĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƚŽĚŽƐŽƐƚƌŝďƵƚŽƐĚĞǀŝĚŽƐăƐ&ĂǌĞŶĚĂƐ
&ĞĚĞƌĂů͕ ƐƚĂĚƵĂů ŽƵ DƵŶŝĐŝƉĂů ŽƵ ĚŝƐĐƵƚŝŶĚŽͲŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽƵũƵĚŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͖








;ǆŝǀͿ

DĂŶƚĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂŚĂďŝůŝƚĂĚĂƉĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂŐĞŶƚĞƉĂŐĂĚŽƌĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĞůŝƋƵŝĚĂŶƚĞĚŽƐZ͕ăƐ
ĞǆƉĞŶƐĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞƌĞƐĐŝƐĆŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽ
ĐŽŵŽĂŶĐŽ>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͖

;ǆǀͿ

DĂŶƚĞƌŽƵĨĂǌĞƌĐŽŵƋƵĞƐĞũĂŵĂŶƚŝĚŽĞŵĂĚĞƋƵĂĚŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ ZŽƵ͕ ăƐ ƐƵĂƐĞǆƉĞŶƐĂƐ͕
ĐŽŶƚƌĂƚĂƌĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞƐƐĞƐĞƌǀŝĕŽ͖

;ǆǀŝͿ

EĂŵĞƐŵĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĨŽƌĞŵƉƵďůŝĐĂĚŽƐ͕ĞŶǀŝĂƌăsDĐſƉŝĂƐĚŽƐ
ĂǀŝƐŽƐĚĞĨĂƚŽƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĞĂƚĂƐĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͕ƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ƋƵĞ͕ ĚĞ ĂůŐƵŵĂ ĨŽƌŵĂ͕
ĞŶǀŽůǀĂŵ Ž ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ŽƵ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽŵĞƌĐĂĚŽ͖

;ǆǀŝŝͿ

/ŶĨŽƌŵĂƌ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ Ă ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ǀĞŶƚŽ ĚĞ
>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ ŽƵ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϭ;ƵŵͿŝĂjƚŝůĂĐŽŶƚĂƌĚĞ
ƐƵĂĐŝġŶĐŝĂ͖
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;ǆǀŝŝŝͿ

&ŽƌŶĞĐĞƌ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚŽ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐĂŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͖

;ǆŝǆͿ

ĂƐŽĞŶƚĞŶĚĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ĞĂƐĞƵĞǆĐůƵƐŝǀŽĐƌŝƚĠƌŝŽ͕ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌĚƵƌĂŶƚĞ
ĂǀŝŐġŶĐŝĂĚŽƐZƵŵŽƵŵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽĞŶǀŽůǀŝĚŽƐŶĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂĂŶƵġŶĐŝĂĚŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵŽƵƚƌŽĂƚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞ
ŵĂŶĞŝƌĂ ĚŝǀĞƌƐĂ ŶĆŽ ĚŝƐƉŽŶŚĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶŽƌŵĂ Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ
ƉƌĞũƵĚŝƋƵĞ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ Z͕ ƉŽƌ ŽƵƚƌŽ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŚĂďŝůŝƚĂĚŽƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͖

;ǆǆͿ

/ŶĨŽƌŵĂƌ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ Ğŵ ĂƚĠ ϭ ;ƵŵͿ ŝĂ jƚŝů ĚĞ ƐĞƵ
ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĞͬŽƵ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞŵƌĂǌĆŽĚĞŵŝƐƐĆŽ͕
ĚĞ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͖

;ǆǆŝͿ

ŽŶǀŽĐĂƌ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ Ă ƐƵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŽƵ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ƉĂƌĂ ƉƌĞƐƚĂƌ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ
Z͖

;ǆǆŝŝͿ

ŽŶƚƌĂƚĂƌ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂƌĐŽŵƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽĞŵĂŶƚĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĞĨŝƐĐĂůŝǌĂƌŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂŵŝƐƐĆŽĚƵƌĂŶƚĞ
ƚŽĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞǀŝŐġŶĐŝĂĚŽƐZ͕ƋƵĂŝƐƐĞũĂŵ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕Ž
ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ Ž ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ Ž ĂŶĐŽ >ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ Ğ Ă ŐġŶĐŝĂ ĚĞ
ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽ͖

;ǆǆŝŝŝͿ

EĆŽƉƌĂƚŝĐĂƌƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽĞŵĚĞƐĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƚĞdĞƌŵŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů
ŽƐ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂŵ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌ Ž ƉŽŶƚƵĂů Ğ
ŝŶƚĞŐƌĂůĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖

;ǆǆŝǀͿ

ŽŶǀŽĐĂƌ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƋƵĂŶĚŽ ĚŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ
Z͖

;ǆǆǀͿ

ƵŵƉƌŝƌ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ĂƐ ůĞŝƐ͕ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ ĂŽ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚŽ ƚƌĂďĂůŚŽ͕ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ Ğ ƐĂƷĚĞ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ďĞŵĐŽŵŽŽďƚĞƌƚŽĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ;ůĂƵĚŽƐ͕ĞƐƚƵĚŽƐ͕
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ͕ ůŝĐĞŶĕĂƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐͿ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ƉĞůĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ Ğ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƌĞŐƵůĂƌ Ğ ƐĞŐƵƌŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
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ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͖

;ǆǆǀŝͿ

ŶǀŝĚĂƌŽƐŵĞůŚŽƌĞƐĞƐĨŽƌĕŽƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƵƐĐůŝĞŶƚĞƐĞƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽĂĚŽƚĞŵĂƐŵĞůŚŽƌĞƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐăƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞƐĂƷĚĞĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽƚŽĐĂŶƚĞĂŶĆŽ
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƚƌĂďĂůŚŽ ŝŶĨĂŶƚŝů ŽƵ ĂŶĄůŽŐŽ ĂŽ ĞƐĐƌĂǀŽ͕ ƐĞ ƉŽƐƐşǀĞů
ŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽŶĚŝĕĆŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͖

;ǆǆǀŝŝͿ

ŽŵƵŶŝĐĂƌŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐŽďƌĞĞǀĞŶƚƵĂů
ĂƵƚƵĂĕĆŽ ƉĞůŽƐ ſƌŐĆŽƐ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ ƉĞůĂ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ
ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ Ğ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ ŶŽ ƋƵĞ ƚĂŶŐĞ Ă ƐĂƷĚĞ Ğ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ
ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͕ ƚƌĂďĂůŚŽ Ğŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĂŶĄůŽŐĂƐ Ă ĞƐĐƌĂǀŽ Ğ ƚƌĂďĂůŚŽ
ŝŶĨĂŶƚŝů͕ďĞŵĐŽŵŽƐŽďƌĞĂƌĞǀŽŐĂĕĆŽ͕ĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽŽƵŶĆŽŽďƚĞŶĕĆŽ
ĚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐŽƵůŝĐĞŶĕĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƉĂƌĂŽƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖




;ǆǆǀŝŝŝͿ WƌŽƚĞŐĞƌ Ğ ƉƌĞƐĞƌǀĂƌ Ž ŵĞŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĞ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽƌƌŝŐŝƌ Ğ ĞǀŝƚĂƌ
ƉƌĄƚŝĐĂƐĚĂŶŽƐĂƐĂŽŵĞŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĞǆĞĐƵƚĂƌƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĞŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂăůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞŶŽƋƵĞƚĂŶŐĞăWŽůşƚŝĐĂEĂĐŝŽŶĂů
ĚŽ DĞŝŽ ŵďŝĞŶƚĞ Ğ ĚŽƐ ƌŝŵĞƐ ŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚŽƐ ĂƚŽƐ
ůĞŐĂŝƐ͕ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐ Ğ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ă ĄƌĞĂ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ğ
ĐŽƌƌĞůĂƚĂ͕ĞŵĂŶĂĚŽƐĚĂƐĞƐĨĞƌĂƐ&ĞĚĞƌĂů͕ƐƚĂĚƵĂůĞDƵŶŝĐŝƉĂů͖

;ǆǆŝǆͿ

EĆŽƌĞĂůŝǌĂƌĞŶĆŽƉĞƌŵŝƚŝƌƋƵĞƐƵĂƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐĞĂƐ
ĚĞŵĂŝƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĂŐŝŶĚŽ Ğŵ ƐĞƵ ŶŽŵĞ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŐĞƌĞŶƚĞƐ͕
ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ŽƵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ŽƵ ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐͿ ƌĞĂůŝǌĞŵ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ĚŽĂĕƁĞƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽŝůĞŐĂŝƐŽƵŽƵƚƌĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŝůĞŐĂŝƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĞͬŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŽƉŝŶĂ͕ ĂďĂƚŝŵĞŶƚŽ ŝůşĐŝƚŽ͕ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŝůşĐŝƚĂ͕
suborno, tráfico de influência, “caixinha” ou outro pagamento ilegal; 

;ǆǆǆͿ

EĆŽ ǀŝŽůĂƌ Ğ ŶĆŽ ƉĞƌŵŝƚŝƌ ƋƵĞ ƐƵĂƐ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ Ğ ĂƐ
ĚĞŵĂŝƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ĂŐŝŶĚŽ Ğŵ ƐĞƵ ŶŽŵĞ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŐĞƌĞŶƚĞƐ͕
ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ŽƵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕
ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐŽƵƉĂƌĐĞŝƌŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐͿǀŝŽůĞŵƋƵĂůƋƵĞƌ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌůĞŝŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ŶĂĐŝŽŶĂůŽƵĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͕
ĐŽŶƚƌĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽŽƵĂƚŽƐůĞƐŝǀŽƐăĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ ăƐ >ĞŝƐ ŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͖
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;ǆǆǆŝͿ

ĚŽƚĂƌ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞ͕
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ͕ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ Ğ ŝŶĐĞŶƚŝǀŽ ă ĚĞŶƷŶĐŝĂ ĚĞ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƚŝƌ Ž ĨŝĞů ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ >ĞŝƐ
ŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ ƉŽƌ ƐĞƵƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ͕ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐĞĚĞŵĂŝƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖

;ǆǆǆŝŝͿ

KďƐĞƌǀĂƌĂƌĞŐƌĂĚĞƌŽĚşǌŝŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ
Ğ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĂ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϲ͕ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ϮǑ͕ ŝŶĐŝƐŽ s/// ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͖




;ǆǆǆŝŝŝͿ ZĞĐŽƌƌĞƌ ĞͬŽƵ ƉĂŐĂƌ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ŵƵůƚĂƐ ĐŽŵŝŶĂƚſƌŝĂƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůĂ
sD͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƌĂǌĆŽ ĚĞ ĂƚƌĂƐŽƐ ŶŽ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕĆŽŶŽƐƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϲϬϬ͖

;ǆǆǆŝǀͿ ŝůŝŐĞŶĐŝĂƌƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂŵŵĂŶƚŝĚŽƐĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞĞŵƉĞƌĨĞŝƚĂŽƌĚĞŵ͗
;ĂͿ ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ Ğ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ ĚŽƐ Z͖ ;ďͿ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶĕĂ Ğ ĚĂƐ ĂƚĂƐ ĚĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͖ ;ĐͿ ŽƐ
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐ ĚŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͖ ;ĚͿ ŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ Ğ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ ă ŵŝƐƐĆŽ͖ Ğ ;ĞͿ ĐſƉŝĂ ĚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ
ƌĞůĂƚŝǀĂăƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĂƐăŵŝƐƐĆŽ͖

;ǆǆǆǀͿ

ŝůŝŐĞŶĐŝĂƌƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂŵĚĞĨĞŶĚŝĚŽƐŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăŵŝƐƐĆŽ͖


;ǆǆǆǀŝͿ DĂŶƚĞƌ ŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĂƚŝǀŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ă
ŵŝƐƐĆŽĐƵƐƚŽĚŝĂĚĂƐŶŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͖

;ǆǆǆǀŝŝͿ ƵŵƉƌŝƌĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ͖

;ǆǆǆǀŝŝŝͿ ƌƋƵŝǀĂƌĂŶƵĂůŵĞŶƚĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂĞǀĞĚŽƌĂĞŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ƉĂƌĞĐĞƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ŶĂ sD͕ ĂƚĠ ;ĂͿ Ă ĂƚĂ ĚĞ
sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ;ďͿ Ă ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ ŽƐ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂĞǀĞĚŽƌĂĚĞŝǆĞŵĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ
ŵĂŝƐƋƵĞϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽůĂƐƚƌŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͖Ğ

;ǆǆǆŝǆͿ ƵŵƉƌŝƌ Ğ ĨĂǌĞƌ ĐƵŵƉƌŝƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
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ϭϭ͘ϭ͘ϭ͘
^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ġ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞ͗

;ŝͿ
ĂůĂŶĕŽƌĞĨůĞƚŝŶĚŽĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ŝŝͿ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĞĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƉĞƌşŽĚŽ͖

;ŝŝŝͿ
ZĞůĂƚſƌŝŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ă ĚĞĨĞƐĂ ĚŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ͕ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ Ğ
ƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƚşƚƵůŽĚĞƌĞĞŵďŽůƐŽĂŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͖Ğ

;ŝǀͿ
ZĞůĂƚſƌŝŽ ĐŽŶƚĄďŝů Ă ǀĂůŽƌ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ƐĞŐƌĞŐĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚŝƉŽ Ğ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĞ ĂƚŝǀŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĞĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϭϭ͘Ϯ͘ ĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͗ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞ
ŶŽƐĚĞŵĂŝƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶĞƐƚĞĂƚŽĚĞĐůĂƌĂƋƵĞ͗

;ŝͿ
ƵŵĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂĚĂ͕ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŽď
Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ
ƉĞƌĂŶƚĞĂsDĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐůĞŝƐďƌĂƐŝůĞŝƌĂƐ͖

;ŝŝͿ
dĞŵĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞũƵƌşĚŝĐĂ͕ĞƐƚĄĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĞŽďƚĞǀĞƚŽĚĂƐ
ĂƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ă ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ͕ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂĚĞƋƵĞĠƉĂƌƚĞ͕ĚĂŵŝƐƐĆŽĞĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƋƵŝĞůĄƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐƚŽĚŽƐŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͖

;ŝŝŝͿ
KƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂŝƐ ƋƵĞ ĂƐƐŝŶĂŵ ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ƚġŵ ƉŽĚĞƌĞƐ
ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐĞͬŽƵĚĞůĞŐĂĚŽƐƉĂƌĂĂƐƐƵŵŝƌ͕ĞŵƐĞƵŶŽŵĞ͕ĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ŽƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ Ğ͕ ƐĞŶĚŽ ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐ͕ ƚŝǀĞƌĂŵ ŽƐ ƉŽĚĞƌĞƐ
ůĞŐŝƚŝŵĂŵĞŶƚĞ ŽƵƚŽƌŐĂĚŽƐ͕ ĞƐƚĂŶĚŽ ŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ŵĂŶĚĂƚŽƐ Ğŵ
ƉůĞŶŽǀŝŐŽƌ͖

;ŝǀͿ
EĆŽŚĄƋƵĂůƋƵĞƌůŝŐĂĕĆŽĞŶƚƌĞĂŵŝƐƐŽƌĂĞŽ ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƋƵĞ
ŝŵƉĞĕĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŽƵĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞĞǆĞƌĐĞƌƉůĞŶĂŵĞŶƚĞƐƵĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐ͖
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;ǀͿ

ƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝ ƵŵĂ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ůĞŐĂů͕ ǀĄůŝĚĂ Ğ
ǀŝŶĐƵůĂƚŝǀĂ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĞǆĞƋƵşǀĞů ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ
ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͖

;ǀŝͿ

EĆŽ Ġ ĚĞ ƐĞƵ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů͕
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ ŽƵ ĂƌďŝƚƌĂů͕ ŝŶƋƵĠƌŝƚŽ ŽƵ ŽƵƚƌŽ ƚŝƉŽ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕĆŽŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂů͕ĞŵĐƵƌƐŽŽƵƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ƋƵĞƉŽƐƐĂǀŝƌĂ
ĐĂƵƐĂƌŝŵƉĂĐƚŽĞŵƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƵƐŝƚƵĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
Ğ͕ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ƐƵĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ĐƵŵƉƌŝƌ ĐŽŵ ĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ Ğ ŶŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĂ
KĨĞƌƚĂ͖

;ǀŝŝͿ

YƵĞŶĆŽƐĞƵƚŝůŝǌĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽŝŶĨĂŶƚŝůŽƵĞƐĐƌĂǀŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͖

;ǀŝŝŝͿ

/ŶĞǆŝƐƚĞ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚƵĂů͕ůĞŐĂůŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂŽƌĚĞŵũƵĚŝĐŝĂů͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ
ŽƵ ĂƌďŝƚƌĂů͕ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ǀŝƌ Ă ĐĂƵƐĂƌ ŝŵƉĂĐƚŽ Ğŵ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŽƵ
ƐŝƚƵĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͖

;ŝǆͿ

ĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽŶĆŽŝŶĨƌŝŶŐĞƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽůĞŐĂů͕ŽƵ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚŽƐƋƵĂŝƐĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂƐĞũĂ
ƉĂƌƚĞ͕ ŶĞŵ ŝƌĄ ƌĞƐƵůƚĂƌ Ğŵ͗ ;ĂͿ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚĞƐƐĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŽƵ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖ ;ďͿ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌ ƀŶƵƐ ƐŽďƌĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂƚŝǀŽŽƵ
ďĞŵĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͖ŽƵ ;ĐͿƌĞƐĐŝƐĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƐĞƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ŽƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͖

;ǆͿ

EĞŶŚƵŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ͕ ĐŽŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚŽ͕ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͕ ůŝĐĞŶĕĂ͕
ŽƌĚĞŵ ĚĞ͕ ŽƵ ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽ ƉĞƌĂŶƚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂůŽƵſƌŐĆŽƌĞŐƵůĂƚſƌŝŽ͕ĠĞǆŝŐŝĚŽƉĂƌĂŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ͕
ƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖

;ǆŝͿ

ĂůĞŐşƚŝŵĂĞƷŶŝĐĂƚŝƚƵůĂƌĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͖

;ǆŝŝͿ

KƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞůŝǀƌĞƐĞĚĞƐĞŵďĂƌĂĕĂĚŽƐĚĞ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌNŶƵƐ͕ŐƌĂǀĂŵĞƐŽƵƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞƐƐŽĂů͕ƌĞĂů͕ŽƵ
ĂƌďŝƚƌĂů͕ŶĆŽĞǆŝƐƚŝŶĚŽƋƵĂůƋƵĞƌĨĂƚŽƋƵĞŝŵƉĞĕĂŽƵƌĞƐƚƌŝŶũĂŽĚŝƌĞŝƚŽ
ĚĂŵŝƐƐŽƌĂĚĞĐĞůĞďƌĂƌĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖
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;ǆŝŝŝͿ

KWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽŶĆŽƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄƉĞůŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ǀĞƌďĂƐ ĚĞǀŝĚĂƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖

;ǆŝǀͿ

EĆŽ ƚĞǀĞ ƐƵĂ ĨĂůġŶĐŝĂ ŽƵ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚĂ ŽƵ ĚĞĐƌĞƚĂĚĂ ĂƚĠ Ă
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂƚĂ͕ƚĂŵƉŽƵĐŽĞƐƚĄĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂů
ĞͬŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͖

;ǆǀͿ

EĆŽŽŵŝƚŝƵŶĞŶŚƵŵĂĐŽŶƚĞĐŝŵĞŶƚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂ͕
Ğ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ƌĞƐƵůƚĂƌ Ğŵ ŝŵƉĂĐƚŽ Ğŵ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ŽƵ ƐŝƚƵĂĕĆŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͖

;ǆǀŝͿ

YƵĞ Ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ ƐƵĂƐ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ Ğ ĂƐ ĚĞŵĂŝƐ
ƉĞƐƐŽĂƐ ĂŐŝŶĚŽ Ğŵ ƐĞƵ ŶŽŵĞ ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ŐĞƌĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͕
ĚŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ŽƵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ͕
ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐŽƵƉĂƌĐĞŝƌŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐͿ͗;ĂͿŶĆŽƌĞĂůŝǌĂƌĂŵĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕
ĚŽĂĕƁĞƐ ŽƵ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ŝůĞŐĂŝƐ ŽƵ ŽƵƚƌĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ
ŝůĞŐĂŝƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĞͬŽƵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ƉƌŽƉŝŶĂ͕ ĂďĂƚŝŵĞŶƚŽ ŝůşĐŝƚŽ͕ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŝůşĐŝƚĂ͕ ƐƵďŽƌŶŽ͕ ƚƌĄĨŝĐŽ ĚĞ
influência, “caixinha” ou outro pagamento ilegal; e ;ďͿŶĆŽǀŝŽůĂƌĂŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ůĞŝ ŽƵ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ŶĂĐŝŽŶĂů ŽƵ
ĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͕ ĐŽŶƚƌĂ ƉƌĄƚŝĐĂ ĚĞ ĐŽƌƌƵƉĕĆŽ ŽƵ ĂƚŽƐ ůĞƐŝǀŽƐ ă
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ ăƐ >ĞŝƐ
ŶƚŝĐŽƌƌƵƉĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

;ǆǀŝŝͿ

;ĂͿĐƵŵƉƌĞĚĞĨŽƌŵĂƌĞŐƵůĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂůĂƐŶŽƌŵĂƐĞůĞŝƐĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂƐƵĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞĂƐŶŽƌŵĂƐĞůĞŝƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞ
ƌĞůĂƚŝǀĂƐăƐĂƷĚĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉŽƐƐƵŝŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐůŝĐĞŶĕĂƐ
Ğ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕƁĞƐ ĞǆŝŐŝĚĂƐ ƉĞůŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ Ž ƐĞƵ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƐƐĞƵƐďĞŶƐŝŵſǀĞŝƐ͖;ďͿ
ŶĆŽƐĞƵƚŝůŝǌĂĚĞƚƌĂďĂůŚŽŝŶĨĂŶƚŝůŽƵĂŶĄůŽŐŽĂĞƐĐƌĂǀŽ͖Ğ;ĐͿŶĆŽĞǆŝƐƚĞ͕
ŶĞƐƚĂ ĚĂƚĂ͕ ĐŽŶƚƌĂ Ɛŝ ŽƵ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƉĞƌƚĞŶĐĞŶƚĞƐ ĂŽ ƐĞƵ ŐƌƵƉŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ ĐŽŶĚĞŶĂĕĆŽ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ŝŶĨƌĂĕƁĞƐ ŽƵ ĐƌŝŵĞƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ŽƵ ĂŽ ĞŵƉƌĞŐŽ ĚĞ
ƚƌĂďĂůŚŽĞƐĐƌĂǀŽŽƵŝŶĨĂŶƚŝů͖Ğ

;ǆǀŝŝŝͿ

ƐƚĄĐƵŵƉƌŝŶĚŽƚŽĚĂƐĂƐůĞŝƐ͕ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ͕ŶŽƌŵĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐ͕ ĂƵƚĂƌƋƵŝĂƐ ŽƵ ƚƌŝďƵŶĂŝƐ͕
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăĐŽŶĚƵĕĆŽĚĞƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐĞƋƵĞƐĞũĂŵƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĂƌĂĂ
ĞǆĞĐƵĕĆŽĚĂƐƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞ
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ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝĂ Ğ ƌĞůĂƚŝǀĂ ă ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚŽ
ŵĞŝŽͲĂŵďŝĞŶƚĞĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăĐŽŶĚƵĕĆŽĚĞƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐ͕ĂĚŽƚĂŶĚŽĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ Ğ ĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ ŽƵ ƌĞƉĂƌĂƚſƌŝĂƐ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ Ă ĞǀŝƚĂƌ ŽƵ
ĐŽƌƌŝŐŝƌ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĚĂŶŽƐ ĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞŵƐĞƵŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘

ϭϭ͘Ϯ͘ϭ͘
 ŵŝƐƐŽƌĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞͲƐĞ Ă ŶŽƚŝĨŝĐĂƌ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ž ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞĂĞǀĞĚŽƌĂĐĂƐŽƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚĂƐĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĂƋƵŝƉƌĞƐƚĂĚĂƐƚŽƌŶĞŵͲƐĞƚŽƚĂů
ŽƵƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞŝŶǀĞƌşĚŝĐĂƐ͕ŝŶĐŽŵƉůĞƚĂƐŽƵŝŶĐŽƌƌĞƚĂƐ͘

ϭϭ͘Ϯ͘Ϯ͘
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂƉĞůĂĞǆĂƚŝĚĆŽĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞ
ĚĞĐůĂƌĂĕƁĞƐ ŽƌĂ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ Ğ ĂŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚŽ ŵĞƌĐĂĚŽ ĚĞ
ĐĂƉŝƚĂŝƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƐĞŵ ůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ƌĞƐƐĂůƚĂŶĚŽ ƋƵĞ ĂŶĂůŝƐŽƵ
ĚŝůŝŐĞŶƚĞŵĞŶƚĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŵŽƐZ͕ĞĚĞĐůĂƌĂƋƵĞĨŽŝĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ
ĂƐƐĞƐƐŽƌ ůĞŐĂů ƉĂƌĂ Ă ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉŝŶŝĆŽ ůĞŐĂů ƉĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂ ůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͕
ůĞŐŝƚŝŵŝĚĂĚĞ͕ ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͕ ĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ǀĂůŝĚĂĚĞ͕ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ǀşĐŝŽƐ͕
ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞĕĆŽĞƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞ
ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĚĞĐůĂƌĂŶĚŽ ƋƵĞ ŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ƉĞƌĨĞŝƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐĞŶĂĞƐƚƌŝƚĂĞĨŝĞůĨŽƌŵĂĞƐƵďƐƚąŶĐŝĂĚĞƐĐƌŝƚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ
ĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞŶŽƐĚĞŵĂŝƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͘

ϭϭ͘Ϯ͘ϯ͘
sĞĚĂĕƁĞƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ă ŵŝƐƐŽƌĂ͗ ^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚĂƐ ǀĞĚĂĕƁĞƐ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞ
ŶŽƐĚĞŵĂŝƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͕ĨŝĐĂǀĞĚĂĚŽăŵŝƐƐŽƌĂ͗

;ŝͿ
ĂĚƋƵŝƌŝƌĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐŽƵƐƵďƐĐƌĞǀĞƌƚşƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐŽƵ
ĞŵŝƚŝĚŽƐ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽƌƉĂƌƚĞƐĂĞůĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽ
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞůĂƐƚƌĞĂƌƐƵĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐ͕ƐĂůǀŽ͗

ĂͿŶŽĐĂƐŽĚĞŽĨĞƌƚĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞ
ŝŶƚĞŐƌĂŵŽƐĞƵŐƌƵƉŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͖ŽƵ

ďͿƋƵĂŶĚŽĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĨŽƌĞŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĂ
ĐĞƐƐĆŽŽďƐĞƌǀĂƌŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐĞĚŝƚĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽDŽŶĞƚĄƌŝŽ
EĂĐŝŽŶĂůĞƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝů͖

;ŝŝͿ
ƉƌĞƐƚĂƌŐĂƌĂŶƚŝĂƐƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽƐďĞŶƐŽƵĚŝƌĞŝƚŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐăŵŝƐƐĆŽ͖

;ŝŝŝͿ
ƌĞĐĞďĞƌƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚŽƐĂƚŝǀŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĞŵĐŽŶƚĂĐŽƌƌĞŶƚĞ
ŶĆŽǀŝŶĐƵůĂĚĂăŵŝƐƐĆŽ͖
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;ŝǀͿ

ĂĚŝĂŶƚĂƌƌĞŶĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐĂŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͖

;ǀͿ

ĂƉůŝĐĂƌŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐĐŽŵĂŵŝƐƐĆŽ͖

;ǀŝͿ

ƌĞĐĞďĞƌĂƉƌĂǌŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͖Ğ

;ǀŝŝͿ

ĂƚƵĂƌĐŽŵŽŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞƐĞƌǀŝĕŽƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽĂƌƚ͘ϭϱ͕ΑϭǑŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϲϬϬ͘







ϭϮ͘
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ

ϭϮ͘ϭ͘ EŽŵĞĂĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗ WŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ͕ Ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ
ŶŽŵĞŝĂĞĐŽŶƐƚŝƚƵŝĂ^>tŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞąŵďŝŽƐ>ƚĚĂ͕͘ĂĐŝŵĂƋƵĂůŝĨŝĐĂĚĂ͕ƋƵĞ
ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĂĐĞŝƚĂ ĂŶŽŵĞĂĕĆŽ Ğ ĂƐƐŝŶĂŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƉĂƌĂ͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰ͕ĚĂ>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯĞĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂĐŽŵƵŶŚĆŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͕ŝŶĐƵŵďŝŶĚŽͲůŚĞ͗

;ŝͿ
ǆĞƌĐĞƌƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵďŽĂĨĠ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĞůĞĂůĚĂĚĞƉĂƌĂĐŽŵ
ŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͖

;ŝŝͿ
WƌŽƚĞŐĞƌŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽ
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĨƵŶĕĆŽŽĐƵŝĚĂĚŽĞĂĚŝůŝŐġŶĐŝĂƋƵĞƚŽĚŽŚŽŵĞŵĂƚŝǀŽ
ĞƉƌŽďŽĞŵƉƌĞŐĂŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐďĞŶƐ͖

;ŝŝŝͿ
ŝǀƵůŐĂƌĞŵƐƵĂƉĄŐŝŶĂŶĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐ͕ĞŵĂƚĠϰ
;ƋƵĂƚƌŽͿ ŵĞƐĞƐ ĂƉſƐ Ž Ĩŝŵ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕
ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĂŶƵĂů ĚĞƐĐƌĞǀĞŶĚŽ͕ ƉĂƌĂ Ă ŵŝƐƐĆŽ͕ ŽƐ ĨĂƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ŽĐŽƌƌŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƐZ͕ŽƋƵĂůĚĞǀĞƌĄĐŽŶƚĞƌ͕
ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽŶĞǆŽϭϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsD
ϱϴϯ͖

;ŝǀͿ
ZĞŶƵŶĐŝĂƌ ă ĨƵŶĕĆŽ͕ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀĞŶŝġŶĐŝĂ ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ŽƵ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ Ğ
ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ŝŵĞĚŝĂƚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ
ƐŽďƌĞƐƵĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͖

;ǀͿ
ĚŽƚĂƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂŝƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăĚĞĨĞƐĂĚŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ďĞŵĐŽŵŽăƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐ
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ĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĂĨĞƚĂĚŽƐĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĐĂƐŽ
Ă^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŶĆŽŽĨĂĕĂ͖

;ǀŝͿ

WƌŽŵŽǀĞƌĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ƚŽƚĂůŽƵƉĂƌĐŝĂů͕ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŶĂ
ĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĞŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ǀŝŝͿ

ŽŶƐĞƌǀĂƌĞŵďŽĂŐƵĂƌĚĂƚŽĚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
ƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͖

;ǀŝŝŝͿ

ǆĞƌĐĞƌ͕ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂŽƵŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂşĚĂƐ Ğŵ
ƌĂǌĆŽ ĚŽƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ŝǆͿ

ĐŽŵƉĂŶŚĂƌ Ă ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ƉĞůĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĞĂůĞƌƚĂƌŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŶŽƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶƵĂů͕ƐŽďƌĞ
ŝŶĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂƐŽƵŽŵŝƐƐƁĞƐĚĞƋƵĞƚĞŶŚĂĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͖

;ǆͿ

ĐŽŵƉĂŶŚĂƌ Ă ĂƚƵĂĕĆŽ ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ŶĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚŝǀƵůŐĂĚĂƐ ƉĞůĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂƐŽďƌĞŽĂƐƐƵŶƚŽ͖

;ǆŝͿ

^ŽůŝĐŝƚĂƌ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĞǆƚĞƌŶĂ ĚĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŽƵĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ǆŝŝͿ

ŝůŝŐĞŶĐŝĂƌ ũƵŶƚŽ ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ Ğ ƐĞƵƐ ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͕ ƐĞũĂŵ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ŶŽƐ ſƌŐĆŽƐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ ĂĚŽƚĂŶĚŽ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝ͖

;ǆŝŝŝͿ

KƉŝŶĂƌƐŽďƌĞĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽƐZ͖

;ǆŝǀͿ

ŽŵƉĂƌĞĐĞƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂĨŝŵĚĞƉƌĞƐƚĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞ
ůŚĞĨŽƌĞŵƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͖

;ǆǀͿ

WƌŽƚĞŐĞƌŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĞŵƉƌĞŐĂŶĚŽ͕
ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĨƵŶĕĆŽ͕ƚŽĚŽŽĐƵŝĚĂĚŽĞĂĚŝůŝŐġŶĐŝĂŝŶĞƌĞŶƚĞăƐƵĂ
ƉŽƐŝĕĆŽ͖
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;ǆǀŝͿ

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ͕ ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ Ž ǀĂůŽƌ ƵŶŝƚĄƌŝŽ ĚŽƐ Z ĐĂůĐƵůĂĚŽ Ğŵ
ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĂŽƐ /ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ Ğ ĂŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ĚŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐƵĂ ĐĞŶƚƌĂů ĚĞ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĞͬŽƵ ĚĞ ƐĞƵ
ǁĞďƐŝƚĞ͖

;ǆǀŝŝͿ

sĞƌŝĨŝĐĂƌ͕ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂĐĞŝƚĂƌ Ă ĨƵŶĕĆŽ͕ Ă ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ ĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ăƐ ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ Ğ Ă ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ĚŝůŝŐĞŶĐŝĂŶĚŽ
ƉĂƌĂƋƵĞƐĞũĂŵƐĂŶĂĚĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐŽŵŝƐƐƁĞƐ͕ĨĂůŚĂƐŽƵĚĞĨĞŝƚŽƐĚĞƋƵĞ
ƚĞŶŚĂĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͖

;ǆǀŝŝŝͿ

&ŝƐĐĂůŝǌĂƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĐůĄƵƐƵůĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĂƋƵĞůĂƐ ŝŵƉŽƐŝƚŝǀĂƐ ĚĞ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞ ĨĂǌĞƌ Ğ ŶĆŽ
ĨĂǌĞƌ͖

;ǆŝǆͿ

^ŽůŝĐŝƚĂƌ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ ƉŽƌ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ ŶĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ă ĐƵƐƚŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽŽƵĚŽƐƉƌſƉƌŝŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͖

;ǆǆͿ

ǆĞƌĐĞƌ͕ ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƚƌĂŶƐŝƚſƌŝĂ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĐĂƐŽĂƐƐŝŵǀĞŶŚĂĂƐĞƌĚĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ
ƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ǆǆŝͿ

DĂŶƚĞƌĂƚƵĂůŝǌĂĚĂĂƌĞůĂĕĆŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĞƐĞƵƐĞŶĚĞƌĞĕŽƐ͖

;ǆǆŝŝͿ

ŽŵƵŶŝĐĂƌŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƐŽďƌĞƋƵĂůƋƵĞƌŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ƉĞůĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ Ğ Ă
ĐůĄƵƐƵůĂƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂƉƌŽƚĞŐĞƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐ Z Ğ ƋƵĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŵ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝĚĂƐƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽĂƐĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂƐƉĂƌĂŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĞĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶĚĞƚŽŵĂƌĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽ
ĂƐƐƵŶƚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞϳ;ƐĞƚĞͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽ
ŶŽƚĞǆƚŽŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯ͖

;ǆǆŝŝŝͿ

WƌĞƐƚĂƌĐŽŶƚĂƐă^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐăƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂ
ĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ƋƵĞƐĞƌĆŽŝŵƉƵƚĂĚĂƐ
ĂŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖
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;ǆǆŝǀͿ

hŵĂ ǀĞǌ ƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐ ŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z Ğ ĞǆƚŝŶƚŽ Ž
ZĞŐŝŵĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĨŽƌŶĞĐĞƌĄ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿ
ŝĂƐjƚĞŝƐ͕ă^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ƚĞƌŵŽĚĞƋƵŝƚĂĕĆŽƋƵĞƐĞƌǀŝƌĄƉĂƌĂďĂŝǆĂ͕
ŶŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐƋƵĞƚĞŶŚĂŝŶƐƚŝƚƵşĚŽŽƌĞŐŝŵĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͖

;ǆǆǀͿ

ŽŶǀŽĐĂƌ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ŶŽƐ
ĐĂƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ŶĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞ
ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚŽƐ ďĞŶƐ ĚŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ
ĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĨŽƌŵĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŶŽŵĞĂĕĆŽĚŽůŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͖

;ǆǆǀŝͿ

sĞƌŝĨŝĐĂƌ Ž ŝŶƚĞŐƌĂů Ğ ƉŽŶƚƵĂů ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞǀŝĚŽƐ ĂŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚŝƉƵůĂĚŽŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖

;ǆǆǀŝŝͿ

^ŽůŝĐŝƚĂƌ͕ ƋƵĂŶĚŽ ũƵůŐĂƌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƉĂƌĂ Ž ĨŝĞů ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐ͕ĐĞƌƚŝĚƁĞƐĂƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĚŽƐĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĞƐĐşǀĞŝƐ͕ĚĂƐsĂƌĂƐĚĞ
&ĂǌĞŶĚĂ WƷďůŝĐĂ͕ ĐĂƌƚſƌŝŽƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞƐƚŽ͕ WƌŽĐƵƌĂĚŽƌŝĂ ĚĂ &ĂǌĞŶĚĂ
WƷďůŝĐĂŽƵŽƵƚƌŽƐſƌŐĆŽƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ŽŶĚĞƐĞůŽĐĂůŝǌĂŽĚŽŵŝĐşůŝŽŽƵĂ
ƐĞĚĞĚŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĂĞǀĞĚŽƌĂĞͬŽƵĚŽƐ&ŝĂĚŽƌĞƐ͖








;ǆǆǀŝŝŝͿ KƉŝŶĂƌƐŽďƌĞĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚĞ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚŽƐZ͖

;ǆǆŝǆͿ

DĂŶƚĞƌ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ŝŶĨŽƌŵĂĚŽƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ƚŽĚĂ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ǀŝƌ Ă ƐĞƌ ĚĞ ƐĞƵ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ƐĞŵ
ůŝŵŝƚĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ Ƶŵ ĞǀĞŶƚŽ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ƌĞƐŐĂƚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚŽƐ Z ĞͬŽƵ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ǆǆǆͿ

ǆĂŵŝŶĂƌ ĞǀĞŶƚƵĂů ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ ĚĂĚŽƐ Ğŵ
ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶĚŽĂƐƵĂĞǆƉƌĞƐƐĂĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ͖

;ǆǆǆŝͿ

sĞƌŝĨŝĐĂƌĂƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƐŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞĂŝƐ͕ĨůƵƚƵĂŶƚĞƐ
Ğ ĨŝĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ͕ ƐĞ ŚŽƵǀĞƌ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ž ǀĂůŽƌ ĚŽƐ ďĞŶƐ ĚĂĚŽƐ Ğŵ
ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕ ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ Ă ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂ ƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ Ğ
ĞǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞŶŽƐƚĞƌŵŽƐĂƋƵŝĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ͖

;ǆǆǆŝŝͿ

EŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ Ă ƐĞƌ
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ͕ĂĐĂĚĂϲ;ƐĞŝƐͿŵĞƐĞƐĂĐŽŶƚĂƌ
ĚĂĂƚĂĚĂ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐZĂƚĠĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽƚŽƚĂůĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
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ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ƉĂƌĂ ŽĐŽƌƌĞƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ž
ƉƌĂǌŽĚŽƐZ͕ĂĞĨĞƚŝǀĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ůĂƐƚƌŽ ĚŽƐ Z͕ ŶĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ
ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ ĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŽƌĚŝŶĄƌŝŽ ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĚĂ
ĞǀĞĚŽƌĂ͖͘

;ǆǆǆŝŝŝͿ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂ
ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŽƵ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ƋƵĞ ůĂƐƚƌĞŝĞŵ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ƋƵĂŶĚŽĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐŽƵŽďũĞƚŽĚĞŐƵĂƌĚĂƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƉĂƌĂ
ĞƐƚĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͖Ğ

;ǆǆǆŝǀͿ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞ
ŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƐŽďƌĞŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕
ŽƵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ ƋƵĞ ůĂƐƚƌĞŝĞŵ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ
ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƋƵĂŶĚŽĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽƐŽƵŽďũĞƚŽĚĞŐƵĂƌĚĂƉŽƌ
ƚĞƌĐĞŝƌŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ͕ ŶĆŽ ƐĞũĂŵ ĐĞĚŝĚŽƐ Ă
ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘

ϭϮ͘Ϯ͘ KŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƌĞƐƉŽŶĚĞƉĞƌĂŶƚĞŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƉĞůŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐƋƵĞ
ůŚĞƐĐĂƵƐĂƌƉŽƌĐƵůƉĂŽƵĚŽůŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂ
Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ ĚĂ ƋƵĂů ŶĆŽ ĐĂŝďĂŵ ŵĂŝƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ K ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĐĂƐŽ ĞƐƚĞũĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂŶĚŽ Ž WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ ƉĞůŽƐ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ƋƵĞ ĐĂƵƐĂƌ ƉŽƌ
ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽůĞŐĂůŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌ͕ƉŽƌŶĞŐůŝŐġŶĐŝĂŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƚĞŵĞƌĄƌŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĚĂƋƵĂůŶĆŽĐĂŝďĂŵŵĂŝƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘

ϭϮ͘ϯ͘ ĞĐůĂƌĂĕƁĞƐĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗KŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŶŽŵĞĂĚŽŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͕
ĚĞĐůĂƌĂ͗

;ŝͿ
^Žď ĂƐ ƉĞŶĂƐ ĚĞ ůĞŝ͕ ŶĆŽ ƚĞƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ ůĞŐĂů͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚŝƐƉƁĞŽĂƌƚŝŐŽϲϲ͕ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϯǑ͕ĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂ
ĞǆĞƌĐĞƌĂĨƵŶĕĆŽƋƵĞůŚĞĠĐŽŶĨĞƌŝĚĂ͖

;ŝŝͿ
ĐĞŝƚĂƌ Ă ĨƵŶĕĆŽ ƋƵĞ ůŚĞ Ġ ĐŽŶĨĞƌŝĚĂ͕ ĂƐƐƵŵŝŶĚŽ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ŽƐ
ĚĞǀĞƌĞƐĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĞŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖

;ŝŝŝͿ
ĐĞŝƚĂƌŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĞdĞƌŵŽ͕ƚŽĚĂƐĂƐƐƵĂƐĐůĄƵƐƵůĂƐĞĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͖

;ŝǀͿ
EĆŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĞŵŶĞŶŚƵŵĂĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĂƌƚŝŐŽϲǑĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯ͕ƉŽƌĂŶĂůŽŐŝĂĐŽŶĨŽƌŵĞ
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ĚŝƐƉŽƐƚĂ ŶĂ ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĚĞƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ŶĞǆŽ s/ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ǀͿ

ƚƵŽƵ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞ
ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ƉƷďůŝĐĂƐ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ĨĞŝƚĂƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ƉŽƌ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽůŝŐĂĚĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂŽƵŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽŵĞƐŵŽ
ŐƌƵƉŽ ĚŽ ĞŵŝƐƐŽƌ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ϮǑ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϲǑ ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϱϴϯ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚĂƐĞĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĚĂƐŶŽŶĞǆŽs///
ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ǀŝͿ

ĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƋƵŝ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĆŽŝŶĨƌŝŶŐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŽďƌŝŐĂĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƐƐƵŵŝĚĂ
ƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͖

;ǀŝŝͿ

ƐƚĄĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽĂĐĞůĞďƌĂƌĞƐƚĞdĞƌŵŽĞĂĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵ
ƐƵĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƋƵŝ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ ƚĞŶĚŽ ƐŝĚŽ ƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƚĂŶƚŽ͖

;ǀŝŝŝͿ

EĆŽƉŽƐƐƵŝƋƵĂůƋƵĞƌƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĂŵŝƐƐŽƌĂĞͬŽƵĐŽŵĂĞǀĞĚŽƌĂƋƵĞ
ŽŝŵƉĞĕĂĚĞĞǆĞƌĐĞƌƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĚŝůŝŐĞŶƚĞ͖

;ŝǆͿ

dĞƌǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĂƵƐġŶĐŝĂĚĞǀşĐŝŽƐĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĂůĠŵĚĂ
ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ ĐŽƌƌĞĕĆŽ Ğ ƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͖

;ǆͿ

dĞƌ ĂŶĂůŝƐĂĚŽ ĚŝůŝŐĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŽƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͕ ƉĂƌĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ƐƵĂ ůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͕ ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ǀşĐŝŽƐ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ ďĞŵ
ĐŽŵŽ ĚĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ ĐŽƌƌĞĕĆŽ Ğ ƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŶŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽ͖Ğ

;ǆŝͿ

YƵĞĂƐƐĞŐƵƌĂĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌĄ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑĚŽĂƌƚŝŐŽϲĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϱϴϯ͕ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽ Ă ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ ŽƵ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ŵĞƐŵŽ ŐƌƵƉŽ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ğŵ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂ ĂƚƵĂƌ ŶĂ
ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͘














ϭϮ͘ϰ͘ /ŶşĐŝŽĚĂƐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͗KŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŝŶŝĐŝĂƌĄŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĂ
ƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽŽƵĚĞĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƌĞůĂƚŝǀŽă
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ƐƵĂŶŽŵĞĂĕĆŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĂƚĠĂƉŽƐƐĞĚŽƐĞƵ
ƐƵĐĞƐƐŽƌĞͬŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƐZŽďũĞƚŽĚĂŵŝƐƐĆŽ͘

ϭϮ͘ϱ͘ ^ƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗KŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ
ĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄĞǆĞƌĐĞŶĚŽƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĂƚĠƋƵĞƵŵŶŽǀŽĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽĂƐƐƵŵĂ͕ŶĂƐ
ŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽ͕ƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĕĆŽ͕ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ĨĂůġŶĐŝĂ͕ŽƵ
ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĂĐąŶĐŝĂ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƐĞƐĞǀĞŶƚŽƐ͕ƵŵĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƉĂƌĂƋƵĞ
ƐĞũĂĞůĞŝƚŽŽŶŽǀŽĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͘

ϭϮ͘ϱ͘ϭ͘
 ƐƐĞŵďůĞŝĂ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ă ůĄƵƐƵůĂ ϭϮ͘ϱ ĂĐŝŵĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ
ĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĂƐĞƌƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽ͕ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉŽƌdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ
ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ŽƵƉĞůĂsD͘
^Ğ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ŶĆŽ ŽĐŽƌƌĞƌ Ğŵ ĂƚĠ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĂŶƚĞƐ ĚŽ ƚĞƌŵŽ ĨŝŶĂů ĚŽ ƉƌĂǌŽ
ƌĞĨĞƌŝĚŽŶĂůĄƵƐƵůĂĂĐŝŵĂ͕ĐĂďĞƌĄăŵŝƐƐŽƌĂĞĨĞƚƵĄͲůĂ͘

ϭϮ͘ϱ͘Ϯ͘
ŵ ĐĂƐŽƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂŝƐ͕ Ă sD ƉŽĚĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉĂƌĂ ĞƐĐŽůŚĂ ĚĞ ŶŽǀŽ ĂŐĞŶƚĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ŽƵ ŶŽŵĞĂƌ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ
ƉƌŽǀŝƐſƌŝŽ͘

ϭϮ͘ϱ͘ϯ͘
 ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ƐĞƌĄ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂ ă sD͕ ŶŽ
ƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϳ;ƐĞƚĞͿŝĂƐjƚĞŝƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞdĞƌŵŽ
ĞăƐƵĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉƌĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsD
ϱϯϴ͘

ϭϮ͘ϱ͘ϰ͘
KƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƉŽĚĞŵƐƵďƐƚŝƚƵŝƌŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞŝŶĚŝĐĂƌ
ƐĞƵ ĞǀĞŶƚƵĂů ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƚĞŵƉŽ ĂƉſƐ Ž ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ Ğŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂĞƐƐĞĨŝŵ͘

ϭϮ͘ϲ͘ ZĞŶƷŶĐŝĂ͗ ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĚĞǀĞƌĄ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ ŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĂƚĠ ƋƵĞ͗ ;ŝͿ ƵŵĂ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ƐƵďƐƚŝƚƵƚĂ ƐĞũĂ ŝŶĚŝĐĂĚĂ ƉĞůĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͖Ğ;ŝŝͿĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽƐƵďƐƚŝƚƵƚĂĂƐƐƵŵĂ
ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ͘

ϭϮ͘ϲ͘ϭ͘
ŵĐĂƐŽĚĞƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐĞŽďƌŝŐĂĂƌĞƐƚŝƚƵŝƌ͕ŶŽ
ƉƌĂǌŽ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĚĂ ĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽ ĚĂ ƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƉĞƌşŽĚŽĞŶƚƌĞĂĚĂƚĂĚĂĞĨĞƚŝǀĂĕĆŽĚĂƌĞŶƷŶĐŝĂĞĂĚĂƚĂĚŽƉƌſǆŝŵŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĐƵũŽǀĂůŽƌƐĞƌĄĐĂůĐƵůĂĚŽƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐĐŽŵďĂƐĞĞŵƵŵĂŶŽĚĞϯϲϬ
;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͘



351



ϭϮ͘ϳ͘ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗ WĞůŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚŽƐ ĚĞǀĞƌĞƐ Ğ
ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞĐŽŵƉĞƚĞŵĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĄŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŵ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ŽƵ͕ŶĂƐƵĂĂƵƐġŶĐŝĂ͕ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĚŽǀĂůŽƌ
ůşƋƵŝĚŽĚĞZΨϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ƚƌġƐŵŝůƌĞĂŝƐͿĂƐĞƌĞŵƉĂŐĂƐďŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĚĞǀŝĚĂ Ğŵ ĂƚĠ ϱǑ ;ƋƵŝŶƚŽͿ ŝĂ jƚŝů Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂ ĂƚĂĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ĂƚĠ Ă
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĨŝŶĂůĚŽƐZ͘

ϭϮ͘ϳ͘ϭ͘
 ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ŶĆŽ ŝŶĐůƵŝ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƋƵĞ
ƐĞũĂŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĨƵŶĕĆŽĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͕
ĞǆĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͗ ƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐ Ğŵ ŐĞƌĂů ;ƉŽƌ ĞǆĞŵƉůŽ͕ ĞĚŝƚĂů ĚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĞ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂŶƷŶĐŝŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĚĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚŽ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĂŶƵĂů ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐͿ͕ ŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ ĞǆƚƌĂĕĆŽ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĚƁĞƐ͕ĨŽƚŽĐſƉŝĂƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀŝĂŐĞŶƐĞĞƐƚĂĚŝĂƐ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞ
ƐĞƵƐ ĂŐĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ĞͬŽƵ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕
ĐŽŶƚĂƚŽƐ ƚĞůĞĨƀŶŝĐŽƐ ĞͬŽƵ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĐĂůů͕ ĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂ ůĞŐĂů ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ďĞŵ
ĐŽŵŽ ĐƵƐƚĂƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐĂƌƚŽƌĄƌŝĂƐ Ğŵ ŐĞƌĂů͕ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĂƐƋƵĂŝƐƐĞƌĆŽĐŽďĞƌƚĂƐƉĞůŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶĂůĄƵƐƵůĂϭϲĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ϭϮ͘ϳ͘Ϯ͘
ƐƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐĂĐŝŵĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĆŽƐĞŶĚŽĚĞǀŝĚĂƐ͕ƉĞůŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĞĐĂůĐƵůĂĚĂƐƉƌŽƌĂƚĂĚŝĞ͕ŵĞƐŵŽĂƉſƐŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͕ĐĂƐŽŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞƐƚĞũĂĞǆĞƌĐĞŶĚŽĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƐƵĂĨƵŶĕĆŽŶĂŵŝƐƐĆŽ͘

ϭϮ͘ϳ͘ϯ͘
ƐƉĂƌĐĞůĂƐĂĐŝŵĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐƐĞƌĆŽĂƚƵĂůŝǌĂĚĂƐĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĞůĂ
ǀĂƌŝĂĕĆŽƉŽƐŝƚŝǀĂĂĐƵŵƵůĂĚĂĚŽ/W͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂƉĂƌĐĞůĂ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϭϮ͘ϳĂĐŝŵĂ͕ŽƵŶĂĨĂůƚĂĚĞƐƚĞ͕ŽƵĂŝŶĚĂŶĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞ
ƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ͕ƉĞůŽşŶĚŝĐĞƋƵĞǀŝĞƌĂƐƵďƐƚŝƚƵşͲůŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂƐƉƌŽƌĂƚĂĚŝĞ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ϭϮ͘ϳ͘ϰ͘
Ɛ ƉĂƌĐĞůĂƐ ĂĐŝŵĂ ƐĞƌĆŽ ĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐ ĚŽƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ͗
/ŵƉŽƐƚŽ ^ŽďƌĞ ^ĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ YƵĂůƋƵĞƌ EĂƚƵƌĞǌĂ – /^^͕ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĂŽ WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂĕĆŽ ^ŽĐŝĂů – W/^͕ Ğ ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉĂƌĂ &ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ ^ŽĐŝĂů –
K&/E^͕^>>;ŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽ>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽͿ͕/ZZ&;/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂZĞƚŝĚŽ
ŶĂ&ŽŶƚĞͿĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂŝŶĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŶĂƐĂůşƋƵŽƚĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶĂƐĚĂƚĂƐĚĞĐĂĚĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘

ϭϮ͘ϳ͘ϱ͘
ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŵŽƌĂ ŶŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƋƵĂŶƚŝĂ ĚĞǀŝĚĂ ĂŽ
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŽƐĚĠďŝƚŽƐĞŵĂƚƌĂƐŽĞƐƚĂƌĆŽƐƵũĞŝƚŽƐăŵƵůƚĂĐŽŶƚƌĂƚƵĂůĚĞϮй;ĚŽŝƐ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽǀĂůŽƌĚŽĚĠďŝƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĂũƵƌŽƐŵŽƌĂƚſƌŝŽƐĚĞϭй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĂŽŵġƐ͕ĨŝĐĂŶĚŽŽǀĂůŽƌĚŽĚĠďŝƚŽĞŵĂƚƌĂƐŽƐƵũĞŝƚŽĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƉĞůŽ/'WͲ
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D͕ŝŶĐŝĚĞŶƚĞĚĞƐĚĞĂĚĂƚĂĚĂŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĐĂůĐƵůĂĚŽ
ƉƌŽƌĂƚĂĚŝĞ͘

ϭϮ͘ϳ͘ϲ͘
dŽĚĂƐĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐůĞŐĂŝƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕ Ğŵ ƋƵĞ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ǀĞŶŚĂ Ă ŝŶĐŽƌƌĞƌ ƉĂƌĂ ƌĞƐŐƵĂƌĚĂƌ ŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ƉŽƐƐşǀĞů͕ĞĂƌĐĂĚĂƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂĞ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ĐŽŵ
ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ŽƵ͕ Ğŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĞƐƚĞ͕ ĐŽŵ
ƌĞĐƵƌƐŽƐŽƌŝƵŶĚŽƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘dĂŝƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂĚĞƉſƐŝƚŽƐ͕
ĐƵƐƚĂƐ Ğ ƚĂǆĂƐ ũƵĚŝĐŝĄƌŝĂƐ ŶĂƐ ĂĕƁĞƐ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ƉĞůŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂĐŽŵƵŶŚĆŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘KƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĚĞƐƵĐƵŵďġŶĐŝĂĞŵ
ĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƐĞƌĆŽŝŐƵĂůŵĞŶƚĞƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ Ğŵ ŝŶĂĚŝŵƉůġŶĐŝĂ ĐŽŵ
ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞƐƚĂ ƉŽƌ Ƶŵ ƉĞƌşŽĚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ Ž
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐŽůŝĐŝƚĂƌŐĂƌĂŶƚŝĂƉĂƌĂĐŽďĞƌƚƵƌĂĚŽƌŝƐĐŽĚĞƐƵĐƵŵďġŶĐŝĂ͘

ϭϮ͘ϴ͘ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͗EŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ
ǀŝĞƌĂĂƐƐƵŵŝƌĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽ
ĂĐĂƐŽƐĚĞǀĞŶƚŽƐĚĞ>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚĞǀĞƌĄ
ƵƐĂƌĚĞƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂƉƌŽƚĞŐĞƌĚŝƌĞŝƚŽƐŽƵĚĞĨĞŶĚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZ͘

ϭϮ͘ϴ͘ϭ͘
EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶƐŽůǀġŶĐŝĂ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĚĞǀĞ
ĂƐƐƵŵŝƌ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğ ĐŽŶǀŽĐĂƌ Ă
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĨŽƌŵĂĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŽƵůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽƐZ͘

ϭϮ͘ϵ͘ sĞĚĂĕƁĞƐăƐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗ǀĞĚĂĚŽĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŽƵ
ƉĂƌƚĞƐĂĞůĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƚƵĂƌĐŽŵŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞŽƵƉƌĞƐƚĂƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
ŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƚĞŵŝƐƐĆŽ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƋƵĞůĞƐĚŝƐƉŽƐƚŽƐŶŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚ͘ϭϲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD ϲϬϬ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ Ă ƐƵĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĞƐƚĂƌ ůŝŵŝƚĂĚĂ ăƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐăƐƵĂĨƵŶĕĆŽ͘

ϭϮ͘ϭϬ͘ &ŝĐĂǀĞĚĂĚŽĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞĂŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉĂƌƚĞƐĂĞůĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ͕ ĐĞĚĞƌ ŽƵ ŽƌŝŐŝŶĂƌ͕ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐŶŽƐƋƵĂŝƐĂƚƵĞ͘


ϭϯ͘
ŽďƌĂŶĕĂĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ



353



ϭϯ͘ϭ͘ ŽďƌĂŶĕĂ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͗  ŵŝƐƐŽƌĂ ĞĨĞƚƵĂƌĄ Ă ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽǀĞŶĐŝĚŽƐĞŶĆŽƉĂŐŽƐĞŵƐƵĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϰĂĐŝŵĂ͘

ϭϯ͘Ϯ͘ KƌĚĞŵĚĞůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZĞĐƵƌƐŽƐ͗ƉĂƌƚŝƌĚĂƉƌŝŵĞŝƌĂĂƚĂĚĂ/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ
ĚŽƐZĞĂƚĠĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽƐZ͕ĂŵŝƐƐŽƌĂŽďƌŝŐĂͲƐĞĂƵƚŝůŝǌĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ Z ĞͬŽƵ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğŵ ŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂ͕ ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ă
ƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚĞĂůŽĐĂĕĆŽ͗

;ŝͿ
ĞƐƉĞƐĂƐ͖

;ŝŝͿ
&ŽƌŵĂĕĆŽĞƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͕ƉŽƌĐŽŶƚĂĞŽƌĚĞŵ
ĚĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂůĄƵƐƵůĂϭϲ͘ϭĂďĂŝǆŽ͖

;ŝŝŝͿ
ŶĐĂƌŐŽƐDŽƌĂƚſƌŝŽƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͖

;ŝǀͿ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͖

Ă͘
:ƵƌŽƐĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐĞŵƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞŶĆŽƉĂŐŽƐ͖Ğ

ď͘
:ƵƌŽƐǀŝŶĐĞŶĚŽƐŶĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ͖

;ǀͿ
ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͖Ğ

;ǀŝͿ
>ŝďĞƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂăŽŶƚĂ
ĚĞ>ŝǀƌĞDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ͕ŽƵĞŵŽƵƚƌĂĐŽŶƚĂŝŶĚŝĐĂĚĂƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͘

ϭϯ͘ϯ͘ EşǀĞŝƐĚĞŽŶĐĞŶƚƌĂĕĆŽĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘KƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƐĆŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽƐŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞŶĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŵŝƐƐŽƌĂ
ĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘


ϭϰ͘
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ

ϭϰ͘ϭ͘ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͗ KƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ĚĞƐƚĂ ŵŝƐƐĆŽ ƉŽĚĞƌĆŽ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ
ƚĞŵƉŽ͕ ƌĞƵŶŝƌͲƐĞ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵ ƐŽďƌĞ Ă ŵĂƚĠƌŝĂ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂĐŽŵƵŶŚĆŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘
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ϭϰ͘ϭ͘ϭ͘
ŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͗ ůĠŵ ĚĂƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ŝŶĚŝĐĂĚĂƐ
ŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽŵƉĞƚĞƉƌŝǀĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐZĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞ͗

;ŝͿ
ĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐĞƉĂƌĂĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚĂĚĂƐĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕Ğŵ
ĂƚĠϭϮϬ;ĐĞŶƚŽĞǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐĂƉſƐŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƋƵĞƐĞ
ƌĞĨĞƌŝƌĞŵ͖

;ŝŝͿ
ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ŝŝŝͿ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ŶĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽƐ ŶĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖

;ŝǀͿ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƋƵſƌƵŵĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖

;ǀͿ
ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĚĂ ŐġŶĐŝĂĚĞ ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ZŝƐĐŽ
ĚŽƐZ͕ĚĂϯƉŽƌƵŵĂŶŽǀĂĐąŵĂƌĂĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞĐƵƐƚſĚŝĂĚŽƐZ͕
ŽƵ Ă ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ǀŝͿ
ĂƐ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖Ğ

;ǀŝŝͿ ĂƐŵĂƚĠƌŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĄƵƐƵůĂϭϰ͘ϲĂďĂŝǆŽ͘
ϭϰ͘ϭ͘Ϯ͘
ǀĞĚĂĚĂĂƚƌŽĐĂĚŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐŶŽąŵďŝƚŽ
ĚĞƐƚĂŵŝƐƐĆŽ͕ƐĞŵƋƵĞŚĂũĂĂƉƌĠǀŝĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐ
Z͘

ϭϰ͘Ϯ͘ ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƐĞƌĄ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ
ƋƵĞ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ Ă sD ĞͬŽƵ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ũƵůŐƵĞŵ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϭ͘
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉŽĚĞƌĄƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂ͗;ŝͿƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͖
;ŝŝͿƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͖;ŝŝŝͿŵĞĚŝĂŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕
ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͖ŽƵ;ŝǀͿƉĞůĂsD͘

ϭϰ͘Ϯ͘Ϯ͘
 ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ ĚŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϭϰ͘Ϯ͘ϭĂĐŝŵĂ͕ĚĞǀĞ͗;ŝͿƐĞƌĚŝƌŝŐŝĚĂăŵŝƐƐŽƌĂ
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Ğ ĂŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ƋƵĞ ĚĞǀĞŵ͕ ŶŽ ƉƌĂǌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ ĐŽŶƚĂƚŽ ĚŽ
ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ĚĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĕĆŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂƌ Ă ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ăƐ
ĞǆƉĞŶƐĂƐ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƌĞƋƵĞƌĞŶƚĞƐ͖ Ğ ;ŝŝͿ ĐŽŶƚĞƌ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽĚŽƐĚĞŵĂŝƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϯ͘
 ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ĨĂƌͲƐĞͲĄ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĞĚŝƚĂů
ƉƵďůŝĐĂĚŽĞŵũŽƌŶĂůĚĞŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƉĂƌĂĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞ
ƐƵĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ͕ ƉŽƌ ϯ ;ƚƌġƐͿ ǀĞǌĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ Ă ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĐŽŵ
ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϮϬ ;ǀŝŶƚĞͿ ĚŝĂƐ Ğ Ă ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĐŽŵ ĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ
ŵşŶŝŵĂĚĞϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϰ͘
ĞƐĚĞƋƵĞĂƐƐŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽĞŵŶŽƌŵĂ͕ĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƚĂŵďĠŵƉŽĚĞƌĄ
ƐĞƌĨĞŝƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĞƐĐƌŝƚĂĞŶǀŝĂĚĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽŽƵƉŽƐƚĂŐĞŵ͕
Ă ĐĂĚĂ dŝƚƵůĂƌ ĚŽƐ Z͕ ƉŽĚĞŶĚŽ͕ ƉĂƌĂ ĞƐƐĞ Ĩŝŵ͕ ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĐƵũĂ ĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ƐĞũĂ ƉŽƐƐşǀĞů͕ Ğ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ž Ĩŝŵ
ƉƌĞƚĞŶĚŝĚŽƐĞũĂĂƚŝŶŐŝĚŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĞŶǀŝŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĐŽŵĂǀŝƐŽĚĞƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ
ĞĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ;ĞͲŵĂŝůͿ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϱ͘
ƉůŝĐĂƌͲƐĞͲĄăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽƋƵĞĐŽƵďĞƌ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶĂ>Ğŝ
ϭϭ͘Ϭϳϲ͕ŶĂ>Ğŝϵ͘ϱϭϰĞŶĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚĞ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƐĂůǀŽŶŽƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞĂŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽ
ƐĞƌ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ŽƵ ŶĆŽ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ ŚĄ
ŵĞŶŽƐĚĞϭ;ƵŵͿĂŶŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞŵĂŶĚĂƚŽǀĄůŝĚŽĞĞĨŝĐĂǌ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϲ͘
 ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞͲĄ ŶŽ ůŽĐĂů ŽŶĚĞ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ ƚŝǀĞƌ Ă
ƐĞĚĞ͘  ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ĂŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂĞůĞƚƌƀŶŝĐĂĞͬŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ĞŶƚƌĞƚĂŶƚŽĚĞǀĞƌĆŽŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌŽǀŽƚŽĞŵ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉŽƌĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƐĐƌŝƚĂŽƵĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĞŵůĞŝ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϳ͘
ƉƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĐĂďĞƌĄĂŽdŝƚƵůĂƌĚŽƐZĞůĞŝƚŽ
ƉĞůŽƐĚĞŵĂŝƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ĂŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŽƵĂŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϴ͘
 ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĞͬŽƵ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƉŽĚĞƌĆŽ ĐŽŶǀŽĐĂƌ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ͕ ďĞŵ
ĐŽŵŽ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ƉĂƌĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ă
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƐĂƐƉĞƐƐŽĂƐĨŽƌƌĞůĞǀĂŶƚĞƉĂƌĂĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘
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ϭϰ͘Ϯ͘ϵ͘
 ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ŽƵ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĚĞǀĞŵ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂƌ ĂŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ĂŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚŽ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞǀŽƚŽ͕ŶĂĚĂƚĂĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϭϬ͘ K ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ Ă ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ
'ĞƌĂŝƐĞƉƌĞƐƚĂƌĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͘

ϭϰ͘ϯ͘ sŽƚŽ͗ ĂĚĂ Z Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĄ Ă Ƶŵ ǀŽƚŽ͕ ƐĞŶĚŽ ĂĚŵŝƚŝĚĂ Ă
ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚĄƌŝŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚŽƐ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐ ƉƌŝŵĞŝƌŽ Ğ
ƐĞŐƵŶĚŽĚŽĂƌƚŝŐŽϭϮϲĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘

ϭϰ͘ϯ͘ϭ͘
EĆŽ ƉŽĚĞŵ ǀŽƚĂƌ ŶĂƐ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐ ŐĞƌĂŝƐ Ğ ŶĞŵ ĨĂǌĞƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ
ĐƀŵƉƵƚŽƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚŽƋƵſƌƵŵĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽ͗;ŝͿĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕
ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖;ŝŝͿŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ƐĞƵƐƐſĐŝŽƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖Ğ;ŝŝŝͿ
ƋƵĂůƋƵĞƌdŝƚƵůĂƌĚĞZƋƵĞƚĞŶŚĂŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ƐĞƉĂƌĂĚŽŶŽĂƐƐƵŶƚŽĂĚĞůŝďĞƌĂƌ͘

ϭϰ͘ϯ͘Ϯ͘
EĆŽƐĞĂƉůŝĐĂĂǀĞĚĂĕĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂŶŽŝƚĞŵϭϰ͘ϯ͘ϭĂĐŝŵĂƋƵĂŶĚŽ;ŝͿŽƐ
ƷŶŝĐŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZĨŽƌĞŵĂƐƉĞƐƐŽĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĂĐŝŵĂ͖Ğ;ŝŝͿŚŽƵǀĞƌĂƋƵŝĞƐĐġŶĐŝĂ
ĞǆƉƌĞƐƐĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĚĞŵĂŝƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚĞZ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚĂŶĂƉƌſƉƌŝĂƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂů͕ ŽƵ Ğŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨŝƌĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞă ƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůĞŵƋƵĞƐĞĚĂƌĄĂƉĞƌŵŝƐƐĆŽĚĞǀŽƚŽ͘

ϭϰ͘ϰ͘ /ŶƐƚĂůĂĕĆŽ͗ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŝŶƐƚĂůĂƌͲƐĞͲĄ͕ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵĂ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ŵĂŝƐϭ;ƵŵͿĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽĞ͕ĞŵƐĞŐƵŶĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌŶƷŵĞƌŽ͘

ϭϰ͘ϱ͘ ĞůŝďĞƌĂĕĆŽ͗ dŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĂƚĠƌŝĂ ƐƵďŵĞƚŝĚĂ ăĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚŽƐ Z ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ ĂƉƌŽǀĂĚĂ ƉĞůŽƐ ǀŽƚŽƐ ĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ ĚĞ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƋƵĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͗;ŝͿĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿŵĂŝƐ
ϭ ;ƵŵͿ ĚŽƐ  Z Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ͖ ŽƵ ;ŝŝͿ Ğŵ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ϱϬй ;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ŵĂŝƐ ϭ ;ƵŵͿ ĚŽƐ Z Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϯϬй;ƚƌŝŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕
ĐĂďĞŶĚŽĂĐĂĚĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽϭ;ƵŵͿǀŽƚŽ͕ĞǆĐĞƚŽƐĞĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ
ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ŶĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂƐ ůĄƵƐƵůĂƐ ϭϰ͘ϲ ĂďĂŝǆŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ
ƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĆŽǀŽƚĂƌŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZŝŶƐĐƌŝƚŽƐŶŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐ
ĚŽƐZŶĂĚĂƚĂĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘
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ϭϰ͘ϲ͘ Ɛ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ͗ ;ŝͿ Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚŽƐ Z͕ ĂƐƐŝŵ
ĞŶƚĞŶĚŝĚĂƐĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐ͗;ĂͿăƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽƐZ͖;ďͿăƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚŽ
ƉƌĂǌŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͖;ĐͿăƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐZ͖;ĚͿăĂůƚĞƌĂĕĆŽ
ŽƵ ĞǆĐůƵƐĆŽ ĚŽƐ ǀĞŶƚŽƐ ĚĞ >ŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖ ;ĞͿ ĂŽ ƌĞƐŐĂƚĞ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĞͬŽƵĚŽƐ Z͕ƋƵĞ ŶĆŽ ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞ
ZĞƐŐĂƚĞŶƚĞĐŝƉĂĚŽ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽdŽƚĂůĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖ĞͬŽƵ;ĨͿăĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽƐƋƵſƌƵŶƐ
ĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĞƐƐĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƐĞũĂĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ŽƵ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕ ƐĞƌĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵŶŽŵşŶŝŵŽϳϱй;ƐĞƚĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐZ
ĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͖Ğ;ŝŝͿƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽƐƋƵſƌƵŶƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽƐǀĞŶƚŽƐ
ĚĞ sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ EĆŽ ƵƚŽŵĄƚŝĐŽƐ͕ Ă ŶĆŽ ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵĞĚŝĚĂ
ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ğŵ ůĞŝ ŽƵ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ ǀŝƐĞ ă ĚĞĨĞƐĂ ĚŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ Ğ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă ƌĞŶƷŶĐŝĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ŽƵ ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ ĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽƐ;ǁĂŝǀĞƌͿ;ĂŝŶĚĂƋƵĞƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞăĞĨĞƚŝǀĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽͿ͕ƐĞũĂ
ĞŵƉƌŝŵĞŝƌĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞ͕
ƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐƉŽƌdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵϱϬй;ĐŝŶƋƵĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿŵĂŝƐ
ϭ;ƵŵͿĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂ
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϯϬй;ƚƌŝŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϭ͘
ŝŶĚĂ͕ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƌĞĂůŝǌĂĚĂ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĂŶĆŽůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϭϬ͘ϯ͘Ϯ
ĂĐŝŵĂ͕ƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞĚŝƚĂůƉƵďůŝĐĂĚŽƉŽƌϯ;ƚƌġƐͿǀĞǌĞƐ͕ĐŽŵĂŶƚĞĐĞĚġŶĐŝĂ
ĚĞ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ϮϬ ;ǀŝŶƚĞͿ ĚŝĂƐ͕ Ğŵ ũŽƌŶĂů ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ ŽŶĚĞ ƚĞŶŚĂŵ ƐŝĚŽ
ĞŵŝƚŝĚŽƐ ŽƐ Z͘  ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƐĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ ŝŶƐƚĂůĂĚĂ Ğŵ ƉƌŝŵĞŝƌĂ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽƐĞŚŽƵǀĞƌĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐ͕
Ϯͬϯ ;ĚŽŝƐ ƚĞƌĕŽƐͿ ĚŽƐ Z Ğŵ ŝƌĐƵůĂĕĆŽ Ğ͕ Ğŵ ƐĞŐƵŶĚĂ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ŶƷŵĞƌŽ͕ƐĞŶĚŽǀĄůŝĚĂƐĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĂďƐŽůƵƚĂĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐ
Z͘ ĂƐŽ ŶĆŽ ŚĂũĂ ƋƵſƌƵŵ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƌĞĨĞƌŝĚĂ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ƋƵĂůƋƵĞƌ
ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ƐĞƌĄĞŶƚĞŶĚŝĚŽƉĞůĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘

ϭϰ͘ϲ͘Ϯ͘
WĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽƐƋƵſƌƵŶƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ
ĞͬŽƵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ŽƐǀŽƚŽƐĞŵ
ďƌĂŶĐŽ ƚĂŵďĠŵ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞǆĐůƵşĚŽƐ ĚŽ ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ ƋƵſƌƵŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ
ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

ϭϰ͘ϲ͘ϯ͘
ƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĂ KĨĞƌƚĂ
ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵĚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĐĂƐŽƐĞŵƉƌĞĐŽŵĂĂŶƵġŶĐŝĂĚŽ ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞĚĞƐĚĞƋƵĞĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠϳ;ƐĞƚĞͿĚŝĂƐ
ĐŽŶƚĂƚŽĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĂůƚĞƌĂĕĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞ
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ƐŽŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶĚŽ͗ ;ŝͿ ƚĂů ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ĚĞĐŽƌƌĂ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ
ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂƐĚĂsD͕ŽƵĞŵĐŽŶƐĞƋƵġŶĐŝĂĚĞŶŽƌŵĂƐůĞŐĂŝƐ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐĚĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽƐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐŽƵĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ͖;ŝŝͿŽƵĚĂĐŽƌƌĞĕĆŽĚĞĞƌƌŽƐĨŽƌŵĂŝƐ͕ƐĞũĂ
ĞůĞƵŵĞƌƌŽŐƌŽƐƐĞŝƌŽ͕ĚĞĚŝŐŝƚĂĕĆŽŽƵĂƌŝƚŵĠƚŝĐŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞƚĂůĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĆŽĂĐĂƌƌĞƚĞ
ĂůƚĞƌĂĕĆŽŶŽĨůƵǆŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐZ͖;ŝŝŝͿĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĚĂĚŽƐ
ĐĂĚĂƐƚƌĂŝƐĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂŽƵĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂůƚĞƌĂĕĆŽŶĂƌĂǌĆŽƐŽĐŝĂů͕
ĞŶĚĞƌĞĕŽ Ğ ƚĞůĞĨŽŶĞ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĂũĂ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐƵƐƚŽ ŽƵ ĚĞƐƉĞƐĂ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůƉĂƌĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͖;ŝǀͿƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌĂĐŽůŽĐĂĕĆŽĚŽƐZĂŽĨŝŶĂůĚŽ
WĞƌşŽĚŽĚĞ ŽůŽĐĂĕĆŽ͖ ;ǀͿ ĚĞĐŽƌƌĞƌ ĚĂ ƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ŽƵĚĂ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀŽƐ ĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ƉĞůĂ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͖ ;ǀŝͿ ĞŶǀŽůǀĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƚĞƌŵŽĚĞƐĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖ĞͬŽƵ;ǀŝŝͿĞŵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌĂ
ŚŝƉſƚĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ
ĞͬŽƵĚĞŵĂŝƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϰ͘
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂƐ ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ Ğŵ ůĞŝ͕ ƐĞƌĄ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĂƋƵĞĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĞŵŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞƚŽĚŽƐŽƐ
Z͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽϰǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϮϰĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐĞĚŽ
ƉĂƌĄŐƌĂĨŽϭǑĚŽĂƌƚŝŐŽϮϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϱ͘
KƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƉŽĚĞƌĆŽ ǀŽƚĂƌ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƵůƚĂĨŽƌŵĂů͕ĞƐĐƌŝƚĂ;ƉŽƌŵĞŝŽĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚġŶĐŝĂĐŽŵZͿŽƵĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞ
ƌĞƐƉĞŝƚĂĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽ
ĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞŶŽĞĚŝƚĂůĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϲ͘
ŵŝƐƐŽƌĂĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŶĆŽĨĂƌĆŽƋƵĂůƋƵĞƌũƵşǌŽƐŽďƌĞĂ
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƉĞůŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶĚŽͲƐĞ ƚĆŽ ƐŽŵĞŶƚĞ Ă
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ŝŶƐƚƌƵĕĆŽ ƌĞĐĞďŝĚĂ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͕ Ă ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ Ă
ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽ ƌĞĐĞďŝĚĂ ƌĞƐƵůƚĞ Ğŵ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂ ŝůĞŐĂůŝĚĂĚĞ͘ EĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ Ž
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŶĆŽƉŽƐƐƵĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽďƌĞŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞĞĨĞŝƚŽƐ
ũƵƌşĚŝĐŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞĞƐƚĞƐ
ĐĂƵƐĂƌĞŵƉƌĞũƵşǌŽƐĂŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϳ͘
 ĂƚƵĂĕĆŽ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ůŝŵŝƚĂͲƐĞ ĂŽ ĞƐĐŽƉŽ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϱϴϯĞĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĞƐƚĂŶĚŽĞƐƚĞŝƐĞŶƚŽ͕
ƐŽďƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂŽƵƉƌĞƚĞǆƚŽ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĂĚŝĐŝŽŶĂůƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂ
ĚĞĐŽƌƌŝĚŽĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϭϰ͘ϲ͘ϴ͘
^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚĞǀĞƌĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ŽŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĂƐƐƵŵŝƌĄƋƵĞŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽƌŝŐŝŶĂŝƐŽƵĐſƉŝĂƐĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
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ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŽƵƉŽƌƚĞƌĐĞŝƌŽƐĂƐĞƵƉĞĚŝĚŽŶĆŽĨŽƌĂŵŽďũĞƚŽĚĞĨƌĂƵĚĞ
ŽƵĂĚƵůƚĞƌĂĕĆŽ͘EĆŽƐĞƌĄĂŝŶĚĂ͕ƐŽďƋƵĂůƋƵĞƌŚŝƉſƚĞƐĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ ƐŽď ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ůĞŐĂů Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϭϰ͘ϲ͘ϵ͘
KƐ ĂƚŽƐ ŽƵ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽ ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ƋƵĞ
ĐƌŝĂƌĞŵ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ĞͬŽƵ ĞǆŽŶĞƌĂƌĞŵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĚĞ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƉĂƌĂĐŽŵĞůĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƋƵĞůĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽĚĞǀŝĚŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƐƐƵŵŝĚĂƐŶĞƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĆŽǀĄůŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ
ĂƐƐŝŵĚĞůŝďĞƌĂĚŽƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

ϭϰ͘ϲ͘ϭϬ͘ Ɛ ĂƚĂƐ ůĂǀƌĂĚĂƐ ĚĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚĂƐ
ƐŽŵĞŶƚĞăsDǀŝĂ^ŝƐƚĞŵĂŵƉƌĞƐĂƐEĞƚ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽăƐƵĂƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞŵ
ũŽƌŶĂŝƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ă ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ Ğŵ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŶĆŽ ƐĞũĂ
ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞĂĞƐƚĂĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϭϭ͘ ^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĂĐŝŵĂ͕ƉĂƌĂĞĨĞŝƚŽĚĞĐĄůĐƵůŽĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ĚŽƐƋƵſƌƵŶƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞͬŽƵĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƐĞƌĆŽĞǆĐůƵşĚŽƐŽƐZ
ƋƵĞĂŵŝƐƐŽƌĂĞĂĞǀĞĚŽƌĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƐƐƵĂŵĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͘

ϭϰ͘ϲ͘ϭϮ͘ dĂŵďĠŵ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĞǆĐůƵşĚŽƐ ĚŽ ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ ƋƵſƌƵŵ ĚĞ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͗;ŝͿŽƐǀŽƚŽƐĞŵďƌĂŶĐŽŽƵĞŵĂďƐƚĞŶĕĆŽ͖Ğ;ŝŝͿŽƐǀŽƚŽƐ
ĚĂĚŽƐ ƉŽƌ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z Ğŵ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ŽƵ ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐ ĐŽŵ ƐƵĂƐ
ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘

ϭϰ͘ϳ͘ sŝŶĐƵůĂĕĆŽ͗ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂƐ
'ĞƌĂŝƐĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZŶŽąŵďŝƚŽĚĞƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂůĞŐĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƋƵſƌƵŶƐ
ŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ǀŝŶĐƵůĂƌĆŽĂŵŝƐƐŽƌĂĞŽďƌŝŐĂƌĆŽƚŽĚŽƐŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐ
ZĞŵŝƌĐƵůĂĕĆŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƚĞƌĞŵĐŽŵƉĂƌĞĐŝĚŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵ
ĚŽǀŽƚŽƉƌŽĨĞƌŝĚŽŶĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘


ϭϱ͘
&ĂƚŽƌĞƐĚĞZŝƐĐŽ

ϭϱ͘ϭ͘ &ĂƚŽƌĞƐĚĞZŝƐĐŽ͗KƐĨĂƚŽƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăŵŝƐƐĆŽĞăKĨĞƌƚĂĞƐƚĆŽ
ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽƐWƌŽƐƉĞĐƚŽƐ͘


ϭϲ͘
ĞƐƉĞƐĂƐ
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ϭϲ͘ϭ͘ ĞƐƉĞƐĂƐ͗ ^ĞƌĆŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐŽƵ͕ĞŵĐĂƐŽĚĞŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐŽƵ
ŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƉĞůĂĚĞĚƵĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŵŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚŽƌĞĞŵďŽůƐŽĨƵƚƵƌŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͗

;ŝͿ
dŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐƉĂƌĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞ
ƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͕ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂ
ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ Ğ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ĚĞǀŝĚĂƐ ĂŽ ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ ĂŽ ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĂŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ăŵŝƐƐŽƌĂ͕ϯĞĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ͖

;ŝŝͿ
ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă
ŵŝƐƐĆŽ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ŽƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ͕ŽĂŶĐŽ
>ŝƋƵŝĚĂŶƚĞ͕ĂŐġŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞZŝƐĐŽ͕ŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞ
Ăϯ͖

;ŝŝŝͿ

,ŽŶŽƌĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ ŶĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝŽƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽƐ
ŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂĞƋƵĞƐĞũĂŵĂƚƌŝďƵşĚŽƐăŵŝƐƐŽƌĂ͖

;ŝǀͿ

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖

;ǀͿ

ŵŽůƵŵĞŶƚŽƐĚĂsD͕ϯĞĚĂE/DƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƐZ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͖

;ǀŝͿ

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ Ğ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ ĚŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽ͖

;ǀŝŝͿ

ǀĞŶƚƵĂŝƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐ͕ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ
ƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽ͕ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ͕ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂ
ŽŶƚĂ ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ͕ ĨŝƐĐĂŝƐ͕ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ Ğŵ ĐŽďƌĂŶĕĂ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĐŽŵ Ă ϯ Ğ ĐŽŵ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ůĞŐĂŝƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐ ƉĂƌĂ
ƌĞƐŐƵĂƌĚĂƌ ŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z Ğ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ Ğ ĚŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĂ ŽŶƚĂ
ĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͖

;ǀŝŝŝͿ

Ɛ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ŐĞƐƚĆŽ͕ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕
ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ƐĞŵůŝŵŝƚĂĚŽ͕ĂdĂǆĂĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
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;ŝǆͿ

ǀĞŶƚƵĂŝƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ
ƌĞĞŵďŽůƐŽ͕ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ ŵĂƐ ƐĞŵ ƐĞ
ůŝŵŝƚĂƌ͕ĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĚĞƉſƐŝƚŽƐĞĐƵƐƚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ĚĂƐƵĐƵŵďġŶĐŝĂĞŵĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͖

;ǆͿ

ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐ
ĚĂ KĨĞƌƚĂ Ğ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ůĄƵƐƵůĂ ϭϳ͘ϭ ĂďĂŝǆŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ Ğ
ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĞͬŽƵ ĚŽ
ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ĚŽƐ ĂƚŽƐ Ğ ĨĂƚŽƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͖

;ǆŝͿ

ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽŶŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐĐĂƌƚſƌŝŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐĂƌƚſƌŝŽƐ
ĚĞ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ŝŵſǀĞŝƐ͕ ĐĂƌƚſƌŝŽƐ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ğ ũƵŶƚĂƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĂKĨĞƌƚĂ͖Ğ

;ǆŝŝͿ

YƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽƐ ŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐ͕ ĐƵƐƚŽƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ĂƚƌŝďƵşĚŽƐ ĂŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͘








ϭϲ͘ϭ͘ϭ͘
Ɛ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ŶŽ ĐƵƌƐŽ ŽƌĚŝŶĄƌŝŽ ĚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽĚŽƐZĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶŽŶĞǆŽ/y͘

ϭϲ͘Ϯ͘ &ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͗^ĞƌĄĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƵŵ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐŶĂŽŶƚĂĚŽ&ƵŶĚŽ
ĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͘ŵŝƐƐŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕ƌĞƚĞƌĄŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚŽ
&ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĚĂ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĚĂ ƉƌŝŵĞŝƌĂ ĂƚĂ ĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĞĚĂƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ͕ƐĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉĂƌĂĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƉƌŽũĞƚĂĚĂƐƉĂƌĂŽƐϯ
;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĄƵƐƵůĂϮ͘ϯ͘ϭ͕ĂĐŝŵĂ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ
ŶĂůĄƵƐƵůĂϯ͘ϲ͘ϴĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ϭϲ͘Ϯ͘ϭ͘
WĂƌĂ ƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͕ Ă
ŵŝƐƐŽƌĂĚĞǀĞƌĄ͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚŽĚŽ ϱǑ;ƋƵŝŶƚŽͿŝĂjƚŝůĚŽƐŵĞƐĞƐĚĞ ŵĂƌĕŽ͕
ũƵŶŚŽ͕ƐĞƚĞŵďƌŽĞĚĞǌĞŵďƌŽ͗;ŝͿĞŶǀŝĂƌŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽăĞǀĞĚŽƌĂŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŽsĂůŽƌdŽƚĂů
ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ͖ ;ŝŝͿ ĞŶǀŝĂƌ
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽăĞǀĞĚŽƌĂŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƉĂŐĂƐĐŽŵŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ
&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐŶŽƷůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ĐŽŵĐſƉŝĂƐĚŽƐĐŽŵƉƌŽǀĂŶƚĞƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĐĂĚĂĚĞƐƉĞƐĂĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚĂĚĞƐƉĞƐĂĚĞŶƚƌŽĚŽƌŽůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽŶŽąŵďŝƚŽ
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ĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͖Ğ;ŝŝŝͿǀĞƌŝĨŝĐĂƌĄƐĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐĞƐƚĄ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͘

ϭϲ͘Ϯ͘Ϯ͘
KƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚŽƐ͕ ƉĞůĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŶŽƐ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ WĞƌŵŝƚŝĚŽƐ͕ ƉĂƐƐşǀĞŝƐ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ ŝŵĞĚŝĂƚĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞŵĂŶĚĂĚŽƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐ͘

ϭϲ͘Ϯ͘ϯ͘
ĂƐŽ ŶĆŽ ŚĂũĂ Ă ƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĚŽ sĂůŽƌ dŽƚĂů ĚŽ
&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂŶĂůĄƵƐƵůĂϭϲ͘ϮĂĐŝŵĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĂƉſƐ
Ž ƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ ƉĞůĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ĞŶǀŝĂĚĂ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ͕ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ
ƐŽůŝĐŝƚĂƌĄ ă ĞǀĞĚŽƌĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚŝƌĞƚĂ ŽƵ Ž
ĚĞǀŝĚŽĚĞƉſƐŝƚŽ͕ŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂ͕ĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ
ĚŽ sĂůŽƌ dŽƚĂů ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ĞŶǀŝŽ ĚĞ ŵĞŵſƌŝĂ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ
ĚĞƚĂůŚĂĚĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĂƚƌŝďƵşĚĂƐ
ĂŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐƉĂƌĂŽƉƌſǆŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͘

ϭϲ͘Ϯ͘ϰ͘
ĂƐŽ͕ĞŵĂƚĠϯ;ƚƌġƐͿŝĂƐjƚĞŝƐĂƉſƐŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ
ĚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞŶǀŝĂĚĂƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚŽ&ƵŶĚŽĚĞĞƐƉĞƐĂƐŶĆŽ
ƐĞũĂƌĞĐŽŵƉŽƐƚŽƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂŽƵĞǀĞŶƚƵĂůĚĞƐƉĞƐĂŶĆŽƐĞũĂĂĚŝŵƉůŝĚĂĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂ
ƉĞůĂĞǀĞĚŽƌĂ͕Ă^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĨŝĐĂƌĄĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂĂƵƚŝůŝǌĂƌŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚŽ WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ ŵĂƐ ŶĆŽ ƐĞ ůŝŵŝƚĂŶĚŽ ĂŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ǀŝŶĐĞŶĚŽƐ ĚĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͘EĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞůĂ
ĞǀĞĚŽƌĂĞŶĂŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͕ƌĞĨĞƌŝĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƐĞƌĆŽĂƌĐĂĚĂƐ
ƉĞůŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐZĚĞƚŝĚŽƐƉŽƌĐĂĚĂƵŵĚĞůĞƐ͘

ϭϲ͘Ϯ͘ϱ͘
^Ğ͕ ĂƉſƐ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ Z Ğ ĚĂƐ ĞƐƉĞƐĂƐ͕
ƐŽďĞũĂƌĞŵ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƐĞũĂ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŽƵ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ ƚĂŝƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐĞͬŽƵĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌƌĞƐƚŝƚƵşĚŽƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂăĞǀĞĚŽƌĂŽƵĂƋƵĞŵĞƐƚĂ
ŝŶĚŝĐĂƌ͕ ƐĞŶĚŽƋƵĞŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ĚĞ ƚƌŝďƵƚŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƐĞƵƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐůşƋƵŝĚŽƐĚĞƚƌŝďƵƚŽƐͿƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŶĂŽŶƚĂ
ĚĞ>ŝǀƌĞDŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽ;ĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚĂͿ͕ĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶŽƉƌĂǌŽĚĞĂƚĠ
ϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐjƚĞŝƐĐŽŶƚĂĚŽƐĚĂůŝƋƵŝĚĂĕĆŽŝŶƚĞŐƌĂůĚŽƐZ͘

ϭϲ͘Ϯ͘ϲ͘
ŵĐĂƐŽĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ͕ŶĆŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ
ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ ĞͬŽƵ ĚĞ ŝŶƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŶŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ ĞƐƉĞƐĂƐ ;ŽďƐĞƌǀĂĚŽ Ž
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϭϲ͘Ϯ͘ϱ ĂĐŝŵĂͿ͕ ĂƐ ĞƐƉĞƐĂƐ ƐĞƌĆŽ ƐƵƉŽƌƚĂĚĂƐƉĞůŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ^ĞƉĂƌĂĚŽ Ğ͕ ĐĂƐŽ ŶĆŽ ƐĞũĂ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ƉĞůŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z͘ ŵ ƷůƚŝŵĂ
ŝŶƐƚąŶĐŝĂ͕ ĂƐ ĞƐƉĞƐĂƐ ƋƵĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞŶĆŽ ƚĞŶŚĂŵ ƐŝĚŽ ƐĂůĚĂĚĂƐ ŶĂ ĨŽƌŵĂĚĞƐƚĂ
ůĄƵƐƵůĂƐĞƌĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚĂƐăĚşǀŝĚĂĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞŐŽǌĂƌĆŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐ
ŐĂƌĂŶƚŝĂƐĚŽƐZ͕ĐĂƐŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ƉƌĞĨĞƌŝŶĚŽĂĞƐƚĞƐŶĂŽƌĚĞŵĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
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ϭϲ͘Ϯ͘ϳ͘
YƵĂŝƐƋƵĞƌ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ŶĆŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ
ƐĞƌĆŽ ŝŵƉƵƚĂĚĂƐ ă ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ ƐĂůǀŽ ƐĞ͗ ;ŝͿ ƚƌĂƚĂƌ ĚĞ
ĞŶĐĂƌŐŽƐŶĆŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞƋƵĞƐĞũĂŵ͕ŶŽĞŶƚĞŶĚĞƌĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƉƌſƉƌŝŽƐĂŽƐWĂƚƌŝŵƀŶŝŽƐ
^ĞƉĂƌĂĚŽƐĞĞǆŝŐşǀĞŝƐƉĂƌĂƐƵĂďŽĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖Ğ;ŝŝͿŚŽƵǀĞƌƌĂƚŝĨŝĐĂĕĆŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞŵ
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

ϭϲ͘Ϯ͘ϴ͘
EĆŽ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ŽƵ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ ƌĞƐĞƌǀĂ ƉĂƌĂ Ă
ĐŽďƌĂŶĕĂũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂůĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽŝŶĂĚŝŵƉůŝĚŽƐ͘


ϭϳ͘
WƵďůŝĐŝĚĂĚĞ

ϭϳ͘ϭ͘ >ŽĐĂů ĚĞ WƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ &ĂƚŽƐ Ğ ƚŽƐ ZĞůĞǀĂŶƚĞƐ͗ dŽĚŽƐ ŽƐ ĂƚŽƐ Ğ ĚĞĐŝƐƁĞƐ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƚĂŵŝƐƐĆŽƋƵĞ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂ͕ǀŝĞƌĞŵĂĞŶǀŽůǀĞƌŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚŽƐ
dŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZƐĞƌĆŽĚŝǀƵůŐĂĚŽƐŶĂƐƉĄŐŝŶĂƐĚĂƌĞĚĞŵƵŶĚŝĂůĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌĞƐĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚĂsDĞĚĂϯ͕ďĞŵĐŽŵŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌƉƵďůŝĐĂĚŽƐŶŽũŽƌŶĂůΗKƐƚĂĚŽĚĞ
^ĆŽWĂƵůŽΗŽƵŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂŵŝƐƐŽƌĂ
ĂǀŝƐĂƌŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉƵďůŝĐĂĕĆŽĞŵĂƚĠ ϱ;ĐŝŶĐŽͿŝĂƐ
jƚĞŝƐĂŶƚĞƐĚĂƐƵĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ͘

ϭϳ͘ϭ͘ϭ͘
ŵŝƐƐŽƌĂƉŽĚĞƌĄĚĞŝǆĂƌĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĂƐƉƵďůŝĐĂĕƁĞƐĂĐŝŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂƐ
ĐĂƐŽ ŶŽƚŝĨŝƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z Ğ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ŽďƚĞŶĚŽ ĚĞůĞƐ
declaração de ciência dos atos e decisões. O disposto nesta cláusula não inclui “atos e
fatos relevantes”', que deverão ser divulgados na forma prevista na Instrução CVM 358.

ϭϳ͘ϭ͘Ϯ͘
Ɛ ĚĞŵĂŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ƐĞƌĆŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂƐĂŽŵĞƌĐĂĚŽ͕ŶŽƐƉƌĂǌŽƐůĞŐĂŝƐĞͬŽƵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚŽƐŝƐƚĞŵĂ
ŵƉƌĞƐĂƐEĞƚĚĂsD͕ŽƵĚĞŽƵƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĞǆŝŐŝĚĂƐƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ϭϳ͘ϭ͘ϯ͘
ĂƐŽ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ ĂůƚĞƌĞ ƐĞƵ ũŽƌŶĂů ĚĞ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĂƉſƐ Ă ĂƚĂ ĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͕ĚĞǀĞƌĄĞŶǀŝĂƌŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽŽŶŽǀŽǀĞşĐƵůŽ͘


ϭϴ͘
ŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ&ŝŶĂŝƐ

ϭϴ͘ϭ͘ ŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͗dŽĚŽƐŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƐĞŵƉƌĞ
ĨĞŝƚŽƐ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ ĞͬŽƵ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ŽƐ ŵĞŝŽƐ ĨşƐŝĐŽƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƚĞŶŚĂŵĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŽƵĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐ͕ĂƐĞƌĞŵĞŶǀŝĂĚŽƐƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐƉĂƌƚĞƐ
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ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĞŶĚĞƌĞĕŽƐ͗

^ĞƉĂƌĂĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͗
ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͘͘
ǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂĞƐ͕ϭ͘ϱϱϯ͕ϯǑĂŶĚĂƌ͕ĐŽŶũƵŶƚŽϯϮ
WϬϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ–^ĆŽWĂƵůŽ͕^W
ƚ͗͘^ƌ͘ƌŝƐƚŝĂŶĚĞůŵĞŝĚĂ&ƵŵĂŐĂůůŝ
dĞů͗͘нϱϱ;ϭϭͿϯϴϭϭͲϰϵϱϵ
ͲŵĂŝů͗ĐŽŶƚƌŽůĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůΛĞĐŽĂŐƌŽ͘ĂŐƌ͘ďƌ

^ĞƉĂƌĂŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͗
^>tŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞąŵďŝŽ>ƚĚĂ͘
ZƵĂŽƵƚŽƌZĞŶĂƚŽWĂĞƐĚĞĂƌƌŽƐ͕ϳϭϳ͕ϭϬǑĂŶĚĂƌ
WϬϰϱϯϬͲϬϬϭ–^ĆŽWĂƵůŽ͕^W
ƚ͗͘ŵŝůŝŽůǀĂƌĞǌEĞƚŽ
dĞů͗͘нϱϱ;ϭϭͿϯϬϰϴͲϵϳϴϰ
ͲŵĂŝů͗ĨŝĚƵĐŝĂƌŝŽΛƐůǁ͘ĐŽŵ͘ďƌ

ϭϴ͘ϭ͘ϭ͘
dŽĚŽƐŽƐĂǀŝƐŽƐ͕ŶŽƚŝĨŝĐĂĕƁĞƐŽƵĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐƋƵĞ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĞƐƚĞ dĞƌŵŽ͕ ĚĞǀĂŵ ƐĞƌ ĨĞŝƚŽƐ ƉŽƌ ĞƐĐƌŝƚŽ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶƚƌĞŐƵĞƐ ƋƵĂŶĚŽ
recebidos sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa
ƌĂƐŝůĞŝƌĂ ĚĞ ŽƌƌĞŝŽƐ Ğ dĞůĠŐƌĂĨŽƐ – d͕ ŽƵ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ
ŵĞŶƐĂŐĞŵ ĞůĞƚƌƀŶŝĐĂ͕ ŶŽƐ ĞŶĚĞƌĞĕŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ŶĂ ůĄƵƐƵůĂ ϭϴ͘ϭ͕ ĂĐŝŵĂ͘ ^ĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ ŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƐ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĞŶǀŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ
ĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ŽƐ ĞŶĚĞƌĞĕŽƐ ĂĐŝŵĂ Ğŵ ĂƚĠ ϱ ;ĐŝŶĐŽͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ ĂƉſƐ Ž ĞŶǀŝŽ ĚĂ
ŵĞŶƐĂŐĞŵ͘^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĞŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚĞǀĞƌĆŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌƵŵĂŽŽƵƚƌŽĂ
ŵƵĚĂŶĕĂ ĚĞ ƐĞƵ ĞŶĚĞƌĞĕŽ͕ ĨŝĐĂŶĚŽ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů Ă ƉĂƌƚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ƌĞĐĞďĂ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĕƁĞƐĞŵǀŝƌƚƵĚĞĚĞƐƚĂŽŵŝƐƐĆŽ͘

ϭϴ͘Ϯ͘ sĂůŝĚĂĚĞ͕ >ĞŐĂůŝĚĂĚĞ Ğ ǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞ͗ ^Ğ ƵŵĂ ŽƵ ŵĂŝƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚĂƐ
ŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĨŽƌĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐŝŶǀĄůŝĚĂƐ͕ŝůĞŐĂŝƐŽƵŝŶĞǆĞƋƵşǀĞŝƐĞŵ
ƋƵĂůƋƵĞƌĂƐƉĞĐƚŽĚĂƐůĞŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĂǀĂůŝĚĂĚĞ͕ůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĞǆĞƋƵŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐŶĆŽƐĞƌĆŽĂĨĞƚĂĚĂƐŽƵƉƌĞũƵĚŝĐĂĚĂƐĂƋƵĂůƋƵĞƌƚşƚƵůŽ͘

ϭϴ͘ϯ͘ ĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐ͗ dŽĚĂ Ğ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ĂůƚĞƌĂĕĆŽ ŽƵ ĂĚŝƚĂŵĞŶƚŽ Ă ĞƐƚĞ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄǀĄůŝĚŽƐĞĨĞŝƚŽƉŽƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĞƐĐƌŝƚŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽ
ĞĂƐƐŝŶĂĚŽƉĞůĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĞƉĞůŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͘
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ϭϴ͘ϰ͘ /ƌƌĞǀŽŐĄǀĞůĞ/ƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͗ƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĠĐĞůĞďƌĂĚŽĞŵĐĂƌĄƚĞƌ
ŝƌƌĞǀŽŐĄǀĞů Ğ ŝƌƌĞƚƌĂƚĄǀĞů͕ ŽďƌŝŐĂŶĚŽ Ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ Ğ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ Ğ ƐĞƵƐ
ƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐŽƵĐĞƐƐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘

ϭϴ͘ϱ͘ ĞƐƐĆŽ͗  ǀĞĚĂĚĂ Ă ĐĞƐƐĆŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƉĞůĂ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ƋƵĂŶƚŽ ƉĞůŽ ŐĞŶƚĞ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĂƋƵŝƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ƐĞŵĞǆƉƌĞƐƐĂĞƉƌĠǀŝĂĐŽŶĐŽƌĚąŶĐŝĂ
ĚĂĚŽƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZ͘


ϭϵ͘
>ĞŐŝƐůĂĕĆŽƉůŝĐĄǀĞůĞ&ŽƌŽ

ϭϵ͘ϭ͘ >ĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƉůŝĐĄǀĞů͗ KƐ ƚĞƌŵŽƐ Ğ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ĚĞƐƚĞ dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ
ĚĞǀĞŵƐĞƌŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞŶĂZĞƉƷďůŝĐĂ&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂĚŽ
ƌĂƐŝů͘

ϭϵ͘Ϯ͘ &ŽƌŽ͗&ŝĐĂĞůĞŝƚŽŽ&ŽƌŽĚĂŽŵĂƌĐĂĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĐŽŵŽŽ
ƷŶŝĐŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ěŝƌŝŵŝƌ ƚŽĚĂƐ Ğ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƋƵĞƐƚƁĞƐ ŽƵ ůŝƚşŐŝŽƐ ŽƌŝƵŶĚŽƐ ĚĞƐƚĞ
dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ ƌĞŶƵŶĐŝĂŶĚŽͲƐĞ ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ŽƵƚƌŽ͕ ƉŽƌ ŵĂŝƐ
ƉƌŝǀŝůĞŐŝĂĚŽƋƵĞƐĞũĂŽƵǀĞŶŚĂĂƐĞƌ͘

͕ ƉŽƌ ĞƐƚĂƌĞŵ ĂƐƐŝŵ͕ ũƵƐƚĂƐ Ğ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ͕ Ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ Ğ Ž ŐĞŶƚĞ &ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ
ĂƐƐŝŶĂŵĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞŵϯ;ƚƌġƐͿǀŝĂƐĚĞŝŐƵĂůƚĞŽƌĞĨŽƌŵĂ͕ŶĂƉƌĞƐĞŶĕĂ
ĚĞϮ;ĚƵĂƐͿƚĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕[•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘


;KƌĞƐƚĂŶƚĞĚĂƉĄŐŝŶĂĨŽŝŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĚĞŝǆĂĚŽĞŵďƌĂŶĐŽ͘Ϳ
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WĄŐŝŶĂĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂϭͬϯĚŽ“dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂ
ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ
;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘
>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘”͘


ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͘͘
ŵŝƐƐŽƌĂ




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗



WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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WĄŐŝŶĂĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂϮͬϯĚŽ“dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂ
ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ
;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘
>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘”͘


^>tŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞąŵďŝŽ>ƚĚĂ͘
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗



WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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WĄŐŝŶĂĚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂϯͬϯĚŽ“dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂ
ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ
;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘
>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘”͘


dĞƐƚĞŵƵŶŚĂƐ͗



ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
EŽŵĞ͗
EŽŵĞ͗
Z'͗
Z'͗
W&͗
W&͗
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ŶĞǆŽ/ͲĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽsŝŶĐƵůĂĚŽƐ


ϭ͘


Ϯ͘

ϯ͘

ŵ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĂŽ ĂƌƚŝŐŽ ϰϬ ĚĂ >Ğŝ ϭϭ͘Ϭϳϲ Ğ ĚŽ ϯǑ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϲϬϬ͕ Ă
ŵŝƐƐŽƌĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚŽƐ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƋƵĞ
ĐŽŵƉƁĞŵŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽ͘
ƐƚĂďĞůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĂďĂŝǆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽƐƌĠĚŝƚŽƐ
ĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͘
ƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŵůĞƚƌĂŵĂŝƷƐĐƵůĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ŶĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞͬŽƵ
ŶĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘


ŵŝƐƐŽƌĂ;ĞǀĞĚŽƌĂͿ͗

ĞďĞŶƚƵƌŝƐƚĂ͗

Ğŵ ƌĂƐŝů ůŝŵĞŶƚŽƐ ^͕͘͘ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ͕ ƐĞŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă sD͕ ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƌĂǆĄ͕
ĞƐƚĂĚŽĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂ,ŝƚĂůŽZŽƐ͕ϰ͘ϬϬϬ͕DŽƌĂĚĂĚŽ^Žů͕
Wϯϴ͘ϭϴϭͲϰϭϵ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:ƐŽďŽŶǑϬϲ͘ϬϬϰ͘ϴϲϬͬϬϬϬϭͲϴϬ͘
ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽ
ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ŶĂ ǀĞŶŝĚĂ WĞĚƌŽƐŽ ĚĞ DŽƌĂŝƐ͕ ŶǑ ϭ͘ϱϱϯ͕ ϯǑ ĂŶĚĂƌ͕
ĐŽŶũƵŶƚŽ ϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď Ž ŶǑ
ϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ͘

sĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽ͗ ZΨϮϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͿ͕ŶĂĚĂƚĂĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͗

ϮϰϬ͘ϬϬϬ;ĚƵǌĞŶƚĂƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂŵŝůͿĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŶĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘

sĂůŽƌEŽŵŝŶĂů
hŶŝƚĄƌŝŽ͗

ƐĞďġŶƚƵƌĞƐƚĞƌĆŽsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽĚĞZΨϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ŵŝůƌĞĂŝƐͿ͕
ŶĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͘

ĂƚĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͗

ϮϵĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬ͘

ĂƚĂĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽ͗

ϭϰĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϱ͘

^ƵďƐĐƌŝĕĆŽĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͗

ƐĞďġŶƚƵƌĞƐƐĞƌĆŽƐƵďƐĐƌŝƚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƉŽƌŵĞŝŽĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ
ĚĞďŽůĞƚŝŵĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŵŽĚĞůŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞĚŽŶĞǆŽ//ĚĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌ
EŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽ͗

KsĂůŽƌEŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽƚƵĂůŝǌĂĚŽƐĞƌĄƉĂŐŽĞŵϳ;ƐĞƚĞͿƉĂƌĐĞůĂƐ͕
ƐĞŶĚŽĂƉƌŝŵĞŝƌĂĞŵϭϰĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϮϮ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŶĞǆŽ
/ĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͗

Ɛ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĨĂƌĆŽ ũƵƐ Ă ũƵƌŽƐ ƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽƐ͕ ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ ƐŽďƌĞ Ž
ǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂůƵŶŝƚĄƌŝŽ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐŽƵƐĂůĚŽĚŽǀĂůŽƌ
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ŶŽŵŝŶĂů ƵŶŝƚĄƌŝŽ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ž ĐĂƐŽ͕ Ă
ƐĞƌĞŵĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŵWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞŵƚŽĚŽŽĐĂƐŽ
ůŝŵŝƚĂĚŽ ĂŽ ŵĂŝŽƌ ĞŶƚƌĞ͗ ;ŝͿ ϱ͕Ϯϱй ;ĐŝŶĐŽ ŝŶƚĞŝƌŽƐ Ğ ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ
ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂŽĂŶŽ͖Ğ;ŝŝͿĂƐŽŵĂƚſƌŝĂ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉŽŶĞŶĐŝĂů͕
ĞŶƚƌĞdĞƐŽƵƌŽ/W͕ĐŽŵǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĞŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϰ͕ĂƉƵƌĂĚŽŶŽ
ŝĂ jƚŝů ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ă ĚĂƚĂ ĚŽ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞ
ŽŽŬďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞĂƚĠϯ͕ϱϬй;ƚƌġƐŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶƋƵĞŶƚĂĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ĂŶŽ͕ ďĂƐĞ ϮϱϮ ;ĚƵǌĞŶƚŽƐ Ğ ĐŝŶƋƵĞŶƚĂ Ğ ĚŽŝƐͿ ŝĂƐ jƚĞŝƐ͕
ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƉƌŽ ƌĂƚĂ ƚĞŵƉŽƌŝƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĂƚĂ ĚĞ /ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ ŽƵ
ƷůƚŝŵĂĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĐĂƐŽ͕ĂƚĠĂ
ĚĂƚĂĚŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͘
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͗

KƐǀĂůŽƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƉĂŐŽƐ
ĞŵƉĂƌĐĞůĂƐƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕
ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŶĞǆŽ/ĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͘

sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽ
ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͗

KďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐǀĞŶƚŽƐĚĞsĞŶĐŝŵĞŶƚŽŶƚĞĐŝƉĂĚŽEĆŽƵƚŽŵĄƚŝĐŽ
;ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂͿ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂǀŝƐŽ͕
ŝŶƚĞƌƉĞůĂĕĆŽŽƵŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͕ŽƵŵĞƐŵŽĚĞĂƐƐĞŵďůĞŝĂĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌĞƐĚĞĞďġŶƚƵƌĞƐŽƵĚĞZ͕ƚŽĚĂƐĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚĂ
ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ ƐĞƌĆŽ ĚĞĐůĂƌĂĚĂƐ ĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂŵĞŶƚĞ ǀĞŶĐŝĚĂƐ͕
ƉĞůŽƋƵĞƐĞĞǆŝŐŝƌĄĚĂĞǀĞĚŽƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂů͕ĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂ
ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĚŽ ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ƵŶŝƚĄƌŝŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕
ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂĞĚĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĞǀŝĚĂ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƉƌŽ ƌĂƚĂ ƚĞŵƉŽƌŝƐ͕ ĚĞƐĚĞ Ă ĂƚĂ ĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͕ŽƵĚĂƷůƚŝŵĂĂƚĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐ
ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ Ž ƋƵĞ ŽĐŽƌƌĞƌ ƉŽƌ ƷůƚŝŵŽ͕ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚŽ ĞĨĞƚŝǀŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĄƵƐƵůĂϱ͘ϭ͘ϭĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĂǌŽƐĚĞĐƵƌĂĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

sĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ŶƚĞĐŝƉĂĚŽEĆŽ
ƵƚŽŵĄƚŝĐŽ͗

EĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂůĄƵƐƵůĂϱ͘Ϯ͘ϭ
ĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽŶĆŽƐĂŶĂĚŽƐŶŽƉƌĂǌŽĚĞĐƵƌĂĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ Ă ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞǀĞƌĄ ĐŽŶǀŽĐĂƌ ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ ŐĞƌĂů ĚĞ
dŝƚƵůĂƌĞƐ ĚŽƐ Z ƉĂƌĂ ĚĞůŝďĞƌĂƌ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚŽ ŶĆŽ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͘ ĂƐŽ ŶĆŽ ƐĞũĂ ĚĞůŝďĞƌĂĚŽ Ž ŶĆŽ
ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐ
ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ƐĐƌŝƚƵƌĂ ĚĞ ŵŝƐƐĆŽ͕ ƐĞƌĄ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ Ž ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ƉĞůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆŝŐŝƌĄ ĚĂ ĞǀĞĚŽƌĂ Ž
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂů͕ ĐŽŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĚŽ ǀĂůŽƌ
ŶŽŵŝŶĂůƵŶŝƚĄƌŝŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ
Ğ ĚĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĞǀŝĚĂ͕ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ƉƌŽ
ƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐ͕ĚĞƐĚĞĂĚĂƚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŽƵĂ
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ĚĂƚĂĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉŽƌƷůƚŝŵŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚŽ
ĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͘
ŶĐĂƌŐŽƐDŽƌĂƚſƌŝŽƐ͗




KĐŽƌƌĞŶĚŽ ŝŵƉŽŶƚƵĂůŝĚĂĚĞ ŶŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ƉĞĐƵŶŝĄƌŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ŽƐĚĠďŝƚŽƐǀĞŶĐŝĚŽƐĞŶĆŽƉĂŐŽƐ
ƐĞƌĆŽ ĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĚĞ ŵŽƌĂ ĚĞ ϭй ;Ƶŵ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĂŽ ŵġƐ͕
ĐĂůĐƵůĂĚŽƐƉƌŽƌĂƚĂƚĞŵƉŽƌŝƐ͕ĚĞƐĚĞĂĚĂƚĂĚĞŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĂƚĠĂ
ĚĂƚĂĚŽĞĨĞƚŝǀŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ďĞŵĐŽŵŽĚĞŵƵůƚĂŶĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂ
ĚĞ Ϯй ;ĚŽŝƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ƐŽďƌĞ Ž ǀĂůŽƌ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽ ĚĠďŝƚŽ Ğŵ ĂƚƌĂƐŽ͕
ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĂZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞǀŝĚĂ͕ƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĄĂŝŶĐŝĚŝƌƐŽďƌĞŽ
ǀĂůŽƌ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽ ĚĠďŝƚŽ Ğŵ ĂƚƌĂƐŽ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ĂǀŝƐŽ͕
ŶŽƚŝĨŝĐĂĕĆŽŽƵŝŶƚĞƌƉĞůĂĕĆŽũƵĚŝĐŝĂůŽƵĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͘
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ŶĞǆŽ//ͲKƌĕĂŵĞŶƚŽ


;KƌĕĂŵĞŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƵĂůŝǌĂĚŽƐdƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞͿ

ǆĞƌĐşĐŝŽ^ŽĐŝĂůĐŽŵŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ;ΎͿ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŵWƌŽĚƵƚŽƌĞƐZƵƌĂŝƐ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘
WƌŽĐĞƐƐŽ

ϭǑdƌŝ
;ZΨͬŵŝůͿ

ϮǑdƌŝ
;ZΨͬŵŝůͿ

ϯǑdƌŝ
;ZΨͬŵŝůͿ

ϰǑ
dƌŝ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
;ZΨͬŵŝůͿ
;ZΨͬŵŝůͿ

&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĂͲ
ƉƌŝŵĂ

ϵϲ͘ϳϵϱ

ϮϬ͘ϯϵϯ

ϭϭϭ͘ϳϰϰ

ϮϬϴ͘ϰϵϯ

ϰϯϳ͘ϰϮϰ

dŽƚĂů

ϵϲ͘ϳϵϱ

ϮϬ͘ϯϵϯ

ϭϭϭ͘ϳϰϰ

ϮϬϴ͘ϰϵϯ

ϰϯϳ͘ϰϮϰ

;ΎͿKƌĕĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĂŵŝƐƐŽƌĂĐŽŵĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĞŵϯϭ
ĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĞŵ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉŽƌ
ŵĞŝŽ ĚĂƐ ĞďġŶƚƵƌĞƐ ĚĂ ϭǐ ŵŝƐƐĆŽ͕ ŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐĂƉƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŵŝƐƐĆŽƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶƚĞKƌĕĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂũƵƐƚĂĚĂ
ĂĐĂĚĂƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐZ͕ŽƵĂƚĞƋƵĞĂĞǀĞĚŽƌĂĐŽŵƉƌŽǀĞ
ĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕Ž
ƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘

ǆĞƌĐşĐŝŽ^ŽĐŝĂůĐŽŵŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ;ΎΎͿ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŵWƌŽĚƵƚŽƌĞƐZƵƌĂŝƐ͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘
WƌŽĐĞƐƐŽ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĂͲ
ƉƌŝŵĂ

ϭǑdƌŝ
;ZΨͬŵŝůͿ
ϭϮϲ͘ϮϮϱ

ϮǑdƌŝ
;ZΨͬŵŝůͿ

ϯǑdƌŝ
;ZΨͬŵŝůͿ

ϱϮ͘ϰϴϳ

ϭϮϲ͘ϳϲϲ

ϰǑ
dƌŝ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
;ZΨͬŵŝůͿ
;ZΨͬŵŝůͿ
ϯϲϰ͘ϱϴϳ

ϲϳϬ͘Ϭϲϱ

dŽƚĂů
ϭϮϲ͘ϮϮϱ
ϱϮ͘ϰϴϳ
ϭϮϲ͘ϳϲϲ
ϯϲϰ͘ϱϴϳ
ϲϳϬ͘Ϭϲϱ
;ΎΎͿKƌĕĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĂŵŝƐƐŽƌĂĐŽŵĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĞŵ
ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽŶŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ
ĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐŽĐŝĂŝƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐ
ƉŽƌŵĞŝŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐĚĂϭǐŵŝƐƐĆŽ͕ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĐĂƉƚĂĚŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŵŝƐƐĆŽƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉƌĞƐĞŶƚĞKƌĕĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂũƵƐƚĂĚŽ
Ă ĐĂĚĂ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ĚĞ ǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ Z͕ ŽƵ ĂƚĠ ƋƵĞ Ă ĞǀĞĚŽƌĂ
ĐŽŵƉƌŽǀĞĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŽďƚŝĚŽƐŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞ
ŵŝƐƐĆŽ͕ŽƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌƉƌŝŵĞŝƌŽ͘
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ŶĞǆŽ///ͲƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞWĂŐĂŵĞŶƚŽ


ĂƚĂƐĚĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ

WĞƌşŽĚŽĚĞĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ

ĂƚĂƐĚĞ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞ
/ŶşĐŝŽĚŽWĞƌşŽĚŽ
ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ĚĞĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ
;ŝŶĐůƵƐŝǀĞͿ
Eͬ

&ŝŵĚŽ
WĞƌşŽĚŽĚĞ
ĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ
;ĞǆĐůƵƐŝǀĞͿ

ĂƚĂĚĞ
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ

WŽƌĐĞŶƚĂŐĞŵĚĞ
ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽ
^ĂůĚŽĚŽsĂůŽƌ
EŽŵŝŶĂůhŶŝƚĄƌŝŽ
ƚƵĂůŝǌĂĚŽ

Ϭ͕ϬϬϬϬй

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϭ

Eͬ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϭ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϭ

Ϭ͕ϬϬϬϬй

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϮ

Eͬ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϭ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϮ

Ϭ͕ϬϬϬϬй

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϮ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϮ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϮ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϮ

ϭϰ͕Ϯϴϱϳй

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϮ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϭϲ͕ϲϲϲϲй

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϯ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϯ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϯ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϯ

ϮϬ͕ϬϬϬϬй

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϰ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϰ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϯ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϰ

Ϯϱ͕ϬϬϬϬй

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϰ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϰ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϰ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϰ

ϯϯ͕ϯϯϯϯй

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϱ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϱ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϰ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϱ

ϰϵ͕ϵϵϵϴй

ηϭϭϮϯϯϬϰϭǀϮϯ
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ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϱ

ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϱ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϮϱ
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ϭϱͬϬϳͬϮϬϮϱ

ϭϬϬ͕ϬϬϬϬй






ŶĞǆŽ/sͲĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ


 yW /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƌƌĞƚŽƌĂ ĚĞ ąŵďŝŽ͕ dşƚƵůŽƐ Ğ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ^͕͘͘ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
:ƵƐĐĞůŝŶŽ <ƵďŝƚƐĐŚĞĐŬ͕ ϭ͘ϵϬϵ͕ ϯϬǑ ĂŶĚĂƌ͕ /ƚĂŝŵ ŝďŝ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĂ WĞƐƐŽĂ
:ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ĐŽŶŽŵŝĂ ;ΗEW:ΗͿ ƐŽď Ž ŶǑ ϬϮ͘ϯϯϮ͘ϴϴϲͬϬϬϭϭͲϳϴ͕ ŶĞƐƚĞ ĂƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞƵĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů;ΗŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌΗͿ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŽƉƌĞǀŝƐƚŽƉĞůŽĂƌƚŝŐŽϭϭǑ͕ΑϭǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϲϬϬ͕ĚĞϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ğŵ ǀŝŐŽƌ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂ ůşĚĞƌ ĚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĂ ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă Comissão de Valores Mobiliários (“sD”) ƐŽď Ž
ŶǑϮϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂŝƐ͕
ϭ͘ϱϱϯ͕ ϯǑ ĂŶĚĂƌ͕ ĐŽŶũƵŶƚŽϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ WŝŶŚĞŝƌŽƐ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď Ž
ŶǑϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ(respectivamente, “Z”, "ŵŝƐƐŽƌĂΗĞΗŵŝƐƐĆŽΗͿ͕ĚĞĐůĂƌĂ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐ
ĨŝŶƐĞĞĨĞŝƚŽƐ͕ƋƵĞǀĞƌŝĨŝĐŽƵ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵĂŵŝƐƐŽƌĂĞĐŽŵŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞ
ĞĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞǀşĐŝŽƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĂůĠŵĚĞƚĞƌĂŐŝĚŽĐŽŵĚŝůŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕
ĂĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĂĐŽƌƌĞĕĆŽĞĂƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂŶŽdĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

ƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŵůĞƚƌĂŵĂŝƷƐĐƵůĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĞƐƚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ >ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ Ğŵ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘Η;ΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽΗͿ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘


yW/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞąŵďŝŽ͕dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗

WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗

ηϭϭϮϯϯϬϰϭǀϮϯ

377




ŶĞǆŽsͲĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ



 yW /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ŽƌƌĞƚŽƌĂ ĚĞ ąŵďŝŽ͕ dşƚƵůŽƐ Ğ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ^͕͘͘ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕͕ĐŽŵĞŶĚĞƌĞĕŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ
:ƵƐĐĞůŝŶŽ <ƵďŝƚƐĐŚĞĐŬ͕ ϭ͘ϵϬϵ͕ ϯϬǑ ĂŶĚĂƌ͕ /ƚĂŝŵ ŝďŝ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĂ WĞƐƐŽĂ
:ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ ĐŽŶŽŵŝĂ ;ΗEW:ΗͿ ƐŽď Ž ŶǑ ϬϮ͘ϯϯϮ͘ϴϴϲͬϬϬϭϭͲϳϴ͕ ŶĞƐƚĞ ĂƚŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞƵĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂů;ΗŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌΗͿ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ĂŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ƉĞůŽ ĂƌƚŝŐŽ ϱϲ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD Ŷ͘Ǒ ϰϬϬ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϯ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
alterada (“/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬ”), na qualidade de instituição intermediária líder da distribuição
ƉƷďůŝĐĂĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿ
ĞŵŝƐƐĆŽĚĂĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă Comissão de Valores Mobiliários (“sD”) ƐŽď Ž
ŶǑϮϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂŝƐ͕
ϭ͘ϱϱϯ͕ ϯǑ ĂŶĚĂƌ͕ ĐŽŶũƵŶƚŽϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ WŝŶŚĞŝƌŽƐ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď Ž
ŶǑϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ(respectivamente, “Z”, "ŵŝƐƐŽƌĂΗĞΗŵŝƐƐĆŽΗͿ͕ĚĞĐůĂƌĂ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐ
ĨŝŶƐ Ğ ĞĨĞŝƚŽƐ͕ ;ŝͿ ƋƵĞ ƚŽŵŽƵ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĐĂƵƚĞůĂƐ Ğ ĂŐŝƵ ĐŽŵ ĞůĞǀĂĚŽƐ ƉĂĚƌƁĞƐ ĚĞ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂ͕
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽƉĞůĂĨĂůƚĂĚĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂŽƵŽŵŝƐƐĆŽ͕ƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌƋƵĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ
ƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂƐĆŽǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĐŽƌƌĞƚĂƐĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ
ƵŵĂ ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͖ Ğ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ĂŽ
ŵĞƌĐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƋƵĞůĂƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ŽƵ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ƋƵĞ ŝŶƚĞŐƌĂŵ Ž ƉƌŽƐƉĞĐƚŽ
preliminar da Oferta (“WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ”) e integrarão o prospecto definitivo da Oferta
(“WƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽ”) são ou serão suficientes, conforme o caso, permitindo aos Investidores
Ă ƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͖ ;ŝŝͿ Ž dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ Ž
WƌŽƐƉĞĐƚŽ WƌĞůŝŵŝŶĂƌ ĐŽŶƚĠŵ Ğ Ž WƌŽƐƉĞĐƚŽ ĞĨŝŶŝƚŝǀŽ ĐŽŶƚĞƌĄ͕ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĞůŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽZĂƐĞƌŽĨĞƌƚĂĚŽ͕ĚĂŵŝƐƐŽƌĂ
Ğ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ ŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ăƐ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ Ğ
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ͖ Ğ ;ŝŝŝͿ o “dĞƌŵŽ ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ
;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ
ĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘” (“dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ”),
ŽWƌŽƐƉĞĐƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĨŽŝ͕ĞŽWƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽƐĞƌĄ͕ĞůĂďŽƌĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐ
ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐƐĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕ă/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϰϬϬĞă/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϲϬϬ͕ĚĞ
ϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͘

KƐƚĞƌŵŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŝŶŝĐŝĂŝƐĞŵŵĂŝƷƐĐƵůĂƐƚĞŵŽŵĞƐŵŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽĂ ĞůĞƐĂƚƌŝďƵşĚŽƐŶŽ
dĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘
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^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘

yW/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞąŵďŝŽ͕dşƚƵůŽƐĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ^͘͘
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ŶĞǆŽs/ͲĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ


 ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“sD”) sob o nǑ
Ϯϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂŝƐ͕
ŶǑ ϭ͘ϱϱϯ͕ ĐŽŶũƵŶƚŽ ϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƐƐŽĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ
Ministério da Economia (“EW:”) sob o nºϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ͕ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĂƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ
devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“:h^W”) sob
Ž E/Z ϯϱ͘ϯϬϬϯϲϳ͘ϯϬϴ, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“ŵŝƐƐŽƌĂ”),
ĚĞĐůĂƌĂ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽŵ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƌĞƐƚƌŝƚŽƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ ƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ
ŽŝƚĂǀĂͿemissão (“Z” e "ŵŝƐƐĆŽΗ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĨŝŶƐĞĞĨĞŝƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ;ĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͗;ŝͿƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚĞƌŽƋƵĞƉƌĞǀġŽ
ŝŶĐŝƐŽsĚŽĂƌƚŝŐŽϵǑĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕ĚĞĐůĂƌĂ͕ƋƵĞŝŶƐƚŝƚƵŝŽƌĞŐŝŵĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽƐŽďƌĞ;ĂͿŽƐ
ƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ;ďͿŽƐǀĂůŽƌĞƐƋƵĞǀĞŶŚĂŵĂƐĞƌĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐŶĂŽŶƚĂĞŶƚƌĂůŝǌĂĚŽƌĂĞ
;ĐͿŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂƐ͕ďĞŶƐĞͬŽƵĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚŽƐŝƚĞŶƐ;ĂͿĞ;ďͿ͕ĂĐŝŵĂ͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉůŝĐĄǀĞů͖Ğ;ŝŝͿƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϭϭǑ͕ΑϭǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///ĚĂ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDϲϬϬ͕ƋƵĞǀĞƌŝĨŝĐŽƵ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞ
ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĂƌĂĂKĨĞƌƚĂ͕ĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĂƵƐġŶĐŝĂĚĞǀşĐŝŽƐĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĂůĠŵ
ĚĞƚĞƌĂŐŝĚŽ͕ĐŽŵĚŝůŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞĕĆŽĞƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ;ĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͘

ƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŵůĞƚƌĂŵĂŝƷƐĐƵůĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĞƐƚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ >ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ Ğŵ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘Η;ΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽΗͿ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘


ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͘͘




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗

WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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ŶĞǆŽs//ͲĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ




 ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“sD”) sob o nǑ
Ϯϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂŝƐ͕
ŶǑ ϭ͘ϱϱϯ͕ ĐŽŶũƵŶƚŽ ϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƐƐŽĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ
Ministério da Economia (“EW:”) sob o nºϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ͕ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĂƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ
devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“:h^W”) sob
o NIRE 35.300367.308, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“ŵŝƐƐŽƌĂ”),
ĚĞĐůĂƌĂ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞŵŝƐƐŽƌĂ͕ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽŵ ĞƐĨŽƌĕŽƐ ƌĞƐƚƌŝƚŽƐ ĚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ
oitava) emissão (“Z” e "ŵŝƐƐĆŽΗ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĨŝŶƐĞĞĨĞŝƚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ;ĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͕ƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
no artigo 56 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sD ϰϬϬ”), que: ;ĂͿ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƐĆŽ ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽƌƌĞƚĂƐ Ğ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƵŵĂƚŽŵĂĚĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽĚĂ
KĨĞƌƚĂ͖;ďͿĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐĂŽŵĞƌĐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ĂƋƵĞůĂƐ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ŽƵ ƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĂ ŵŝƐƐŽƌĂ Ğ ĂƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽWƌŽƐƉĞĐƚŽƐĆŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͕ƉĞƌŵŝƚŝŶĚŽĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĂƚŽŵĂĚĂĚĞ
ĚĞĐŝƐĆŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ Ă ƌĞƐƉĞŝƚŽ ĚĂ KĨĞƌƚĂ͖ ;ĐͿ Ġ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕
ƋƵĂůŝĚĂĚĞ Ğ ƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ŽĐĂƐŝĆŽ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ Ğ ĨŽƌŶĞĐŝĚĂƐ ĂŽ
ŵĞƌĐĂĚŽĚƵƌĂŶƚĞĂKĨĞƌƚĂ͖;ĚͿŽWƌŽƐƉĞĐƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĐŽŶƚĠŵĞŽWƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽĐŽŶƚĞƌĄ
ƚŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĂŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ƉĞůŽƐ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ĚŽƐZ͕ĚĂ
ŵŝƐƐŽƌĂ͕ƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĚŽƐƌŝƐĐŽƐŝŶĞƌĞŶƚĞƐăƐƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĞǀĂŶƚĞƐŶŽąŵďŝƚŽĚĂKĨĞƌƚĂ͖ ;ĞͿǀĞƌŝĨŝĐŽƵĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĂ
ĂƵƐġŶĐŝĂĚĞǀşĐŝŽƐŶĂƉƌĞƐĞŶƚĞKĨĞƌƚĂ͖Ğ;ĨͿŽWƌŽƐƉĞĐƚŽWƌĞůŝŵŝŶĂƌĨŽŝĞŽWƌŽƐƉĞĐƚŽĞĨŝŶŝƚŝǀŽ
ƐĞƌĄĞůĂďŽƌĂĚŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞƐŝŶĐůƵŝŶĚŽ͕ŵĂƐŶĆŽƐĞůŝŵŝƚĂŶĚŽ͕Ă/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDŶǑϰϬϬ͕ĚĞϮϵĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϯƋƵĞǀĞƌŝĨŝĐŽƵ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ>şĚĞƌ͕
ŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĞĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐůĞŐĂŝƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽĨĞƌƚĂ͕ĂůĞŐĂůŝĚĂĚĞĞĂƵƐġŶĐŝĂĚĞǀşĐŝŽƐ
ĚĂŵŝƐƐĆŽ͕ĂůĠŵĚĞƚĞƌĂŐŝĚŽ͕ĐŽŵĚŝůŝŐġŶĐŝĂƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞĕĆŽ
ĞƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ;ĂďĂŝǆŽĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͘

ƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŵůĞƚƌĂŵĂŝƷƐĐƵůĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĞƐƚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ >ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ Ğŵ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘Η;ΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽΗͿ͘
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^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘


ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͘͘




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗


WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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ŶĞǆŽs///ͲĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ


 ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“sD”) sob o nǑ
Ϯϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂŝƐ͕
ŶǑ ϭ͘ϱϱϯ͕ ĐŽŶũƵŶƚŽ ϯϮ͕ W Ϭϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ ĂĚĂƐƚƌŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ WĞƐƐŽĂ :ƵƌşĚŝĐĂ ĚŽ
Ministério da Economia (“EW:”) sob o nºϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ͕ ĐŽŵ ƐĞƵƐ ĂƚŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐ
devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“:h^W”) sob
ŽE/Zϯϱ͘ϯϬϬϯϲϳ͘ϯϬϴ͕ŶĞƐƚĞĂƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂde seu estatuto social (“ŵŝƐƐŽƌĂ”), no
ąŵďŝƚŽĚĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞ
Única da 48ª (quadragésima oitava) emissão da Emissora (“Z” e “KĨĞƌƚĂ”, respectivamente),
ĐƵũŽƉĞĚŝĚŽĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĨŽŝƐƵďŵĞƚŝĚŽăĂŶĄůŝƐĞĚĂsD͕ƐĞƌǀĞͲƐĞĚĂƉƌĞƐĞŶƚĞƉĂƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚŽ ŝƚĞŵ ϭϭ ĚŽ ĂŶĞǆŽ // ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ ĚĂ sD ŶǑ ϰϬϬ͕ ĚĞ Ϯϵ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϬϯ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂ͕ ĚĞĐůĂƌĂƌ ƋƵĞ ƐĞƵ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂďĞƌƚĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă sD͕ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽ ƐŽď Ž
ŶǑϮϭ͘ϳϰϭ͕ĞŵϭϱĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϵ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ͘

^ĞŶĚŽŽƋƵĞĐƵŵƉƌŝĂƉĂƌĂŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ƌĞŶŽǀĂŽƐǀŽƚŽƐĚĞĞƐƚŝŵĂĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĞƐƵďƐĐƌĞǀĞͲ
ƐĞ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘


ĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͘͘




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗


WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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ŶĞǆŽ/yͲĞĐůĂƌĂĕĆŽĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ


 ^>t ŽƌƌĞƚŽƌĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ Ğ ąŵďŝŽ >ƚĚĂ͘ ͕ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ Ă ĞǆĞƌĐĞƌ ĂƐ
ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ĂŐĞŶƚĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ ƉĞůŽ ĂŶĐŽ ĞŶƚƌĂů ĚŽ ƌĂƐŝů͕ ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕
ĞƐƚĂĚŽĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ŶĂ ZƵĂ ƌ͘ ZĞŶĂƚŽWĂĞƐ ĚĞ ĂƌƌŽƐ͕ ϳϭϳ͕ ϭϬǑ ĂŶĚĂƌ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW: ƐŽď
ŶǑϱϬ͘ϲϱϳ͘ϲϳϱͬϬϬϬϭͲϴϲ͕ŶĞƐƚĞĂƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĞƵĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽĐŝĂů͕ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ^ĞƉĂƌĂĚŽŝŶƐƚŝƚƵşĚŽŶŽąŵďŝƚŽĚĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ƐĠƌŝĞ ƷŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͘͘ (“Z”, "ŵŝƐƐĆŽΗ Ğ ΗŵŝƐƐŽƌĂ Η͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿ͕ĚĞĐůĂƌĂ͕ƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐĨŝŶƐĞĞĨĞŝƚŽƐ͕ƋƵĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƉƌĞǀŝƐƚŽ
ƉĞůŽĂƌƚŝŐŽϭϭǑ͕ΑϭǑ͕ŝŶĐŝƐŽ///ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽsDŶǑϲϬϬ͕ĚĞϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞŵ
ǀŝŐŽƌ͗ ;ŝͿ ǀĞƌŝĨŝĐŽƵ͕ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ă ŵŝƐƐŽƌĂ͕ ĐŽŵ Ž ŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌ >şĚĞƌ͕ Ă ůĞŐĂůŝĚĂĚĞ Ğ
ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚĞ ǀşĐŝŽƐ ĚĂ ŵŝƐƐĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƚĞƌ ĂŐŝĚŽ ĐŽŵ ĚŝůŝŐġŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌ Ă ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĞ͕
ĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞĕĆŽĞƐƵĨŝĐŝġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƉƌĞƐƚĂĚĂƐŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ;ĂďĂŝǆŽ
ĚĞĨŝŶŝĚŽͿ͖Ğ;ŝŝͿŶĆŽƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĞŵŶĞŶŚƵŵĂĚĂƐƐŝƚƵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶĨůŝƚŽƐĚĞƐĐƌŝƚĂƐŶŽĂƌƚŝŐŽϱǑ
/ŶƐƚƌƵĕĆŽĚĂsDŶǑϱϴϯ͕ĚĞϮϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕Ğ;ĂͿŶĆŽĞǆĞƌĐĞĐĂƌŐŽ
ŽƵĨƵŶĕĆŽ͕ŽƵƉƌĞƐƚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽƵĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂăŵŝƐƐŽƌĂ͕ƐƵĂƐĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƐ͕ŽƵƐŽĐŝĞĚĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚŽŵĞƐŵŽŐƌƵƉŽĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕;ďͿŶĆŽĠ
ĂƐƐŽĐŝĂĚĂ Ă ŽƵƚƌĂ ƉĞƐƐŽĂ ŶĂƚƵƌĂů ŽƵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ƋƵĞ ĞǆĞƌĕĂ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ ĂŐĞŶƚĞ
ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽŶĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽŝƚĞŵ;ĂͿ͕ĂĐŝŵĂ͕;ĐͿŶĆŽĞƐƚĄ͕ĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵŽĚŽ͕ĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽ
ĚĞ ĐŽŶĨůŝƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ĂŐĞŶƚĞ ĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ ;ĚͿ ŶĆŽ Ġ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ ĐŽůŝŐĂĚĂ ă ŵŝƐƐŽƌĂ ŽƵ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉĞůĂ ŵŝƐƐŽƌĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ ;ĞͿ ŶĆŽ Ġ
ĐƌĞĚŽƌĂ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌƚşƚƵůŽ͕ĚĂŵŝƐƐŽƌĂŽƵĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕;ĨͿŶĆŽĠ
ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ;ϭͿĐƵũŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƚĞŶŚĂŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ ;ϮͿĐƵũŽĐĂƉŝƚĂů
ǀŽƚĂŶƚĞƉĞƌƚĞŶĕĂ͕ŶĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϭϬй;ĚĞǌƉŽƌĐĞŶƚŽͿŽƵŵĂŝƐ͕ăŵŝƐƐŽƌĂŽƵĂƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐŽƵƐſĐŝŽƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕;ϯͿĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĞŽƵƋƵĞƐĞũĂĚŝƌĞƚĂ
ŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƉĞůĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂŵŝƐƐŽƌĂ͘

ƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŵůĞƚƌĂŵĂŝƷƐĐƵůĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĞƐƚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽ
ĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂ^ĠƌŝĞjŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĐŽ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ^͕͘͘ >ĂƐƚƌĞĂĚŽƐ Ğŵ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘Η;ΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽΗͿ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘
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^>tŽƌƌĞƚŽƌĂĚĞsĂůŽƌĞƐĞąŵďŝŽ>ƚĚĂ͘



WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗


WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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ŶĞǆŽy–ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƵƐƚſĚŝĂ


sMZdy/^dZ/h/KZd1dh>K^s>KZ^ DK/>/Z/K^>d͕͘ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕
ĐŽŵ ƐĞĚĞ ŶĂ ŝĚĂĚĞ ĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ ƐƚĂĚŽĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂ ƌŝŐĂĚĞŝƌŽ &ĂƌŝĂ >ŝŵĂ͕ŶǑ
Ϯ͘Ϯϳϳ͕ ϮǑ ĂŶĚĂƌ͕ WϬϭϰϱϮͲϬϬϬ͕ ŝŶƐĐƌŝƚĂ ŶŽ EW:ͬD ƐŽď Ž ŶǑϮϮ͘ϲϭϬ͘ϱϬϬͬϬϬϬϭͲϴϴ
;ΗƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞΗͿ͕ ƉŽƌ ƐĞƵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ůĞŐĂů ĂďĂŝǆŽ ĂƐƐŝŶĂĚŽ͕ ŶĂ ƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞ ĐƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞĚŽ
ΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĚĞƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƉĂƌĂŵŝƐƐĆŽĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞZĞĐĞďşǀĞŝƐ
ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ ŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂĞŵƌĂƐŝů
ůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘Η;ΗdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽΗͿ͕ĚĞĐůĂƌĂăĐŽ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂĚĞŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƉŽƌĂĕƁĞƐĐŽŵƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂƉĞƌĂŶƚĞĂŽŵŝƐƐĆŽ
de Valores Mobiliários (“sD”) sob o nǑϮϭ͘ϳϰϭ͕ĐŽŵƐĞĚĞŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĞƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽ
WĂƵůŽ͕ŶĂǀĞŶŝĚĂWĞĚƌŽƐŽĚĞDŽƌĂŝƐ͕ŶǑϭ͘ϱϱϯ͕ĐŽŶũƵŶƚŽϯϮ͕WϬϱ͘ϰϭϵͲϬϬϭ͕ŝŶƐĐƌŝƚĂŶŽEW:
ƐŽďŽŶǑϭϬ͘ϳϱϯ͘ϭϲϰͬϬϬϬϭͲϰϯ͕ĐŽŵƐĞƵƐĂƚŽƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽƐĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞĂƌƋƵŝǀĂĚŽƐ
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“:h^W”) sob o NIRE 35.300ϯϲϳ͘ϯϬϴ(“ŵŝƐƐŽƌĂ”)͕
ŶĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĞĞŵŝƐƐŽƌĂ͕ŶŽąŵďŝƚŽĚĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĐŽŵĞƐĨŽƌĕŽƐƌĞƐƚƌŝƚŽƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĚĂƐĠƌŝĞƷŶŝĐĂĚĂϰϴǐ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂŽŝƚĂǀĂͿĞŵŝƐƐĆŽ͕
ƉĂƌĂŽƐĨŝŶƐĚŽĂƌƚŝŐŽϯϲĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂ>ĞŝŶǑϭϭ͘Ϭϳϲ͕ĚĞϯϬĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůƚĞƌĂĚĂ(“>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ”)͕ĞĂƌƚŝŐŽϮϯĚĂ>ĞŝŶǑϭϬ͘ϵϯϭ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϬϰ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůƚĞƌĂĚĂ͕
ƋƵĞĨŽŝĞŶƚƌĞŐƵĞĂĞƐƚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ƉĂƌĂĐƵƐƚſĚŝĂ͕;ŝͿƵŵĂǀŝĂŽƌŝŐŝŶĂůĚĂƐĐƌŝƚƵƌĂĚĞŵŝƐƐĆŽ͕;ŝŝͿ
ƵŵĂĐſƉŝĂĂƵƚĞŶƚŝĐĂĚĂĚŽ>ŝǀƌŽĚĞZĞŐŝƐƚƌŽĚĂƐĞďġŶƚƵƌĞƐ͖;ŝŝŝͿϭ;ƵŵĂͿǀŝĂŽƌŝŐŝŶĂůĚŽ“dĞƌŵŽ
ĚĞ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƌĠĚŝƚŽƐ ĚŽ ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ƉĂƌĂ ŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ ŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ĐŽ ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ ĚĞ
ŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ^͕͘͘>ĂƐƚƌĞĂĚŽƐĞŵƌĠĚŝƚŽƐĚŽŐƌŽŶĞŐſĐŝŽĞǀŝĚŽƐƉĞůĂ
ĞŵƌĂƐŝůůŝŵĞŶƚŽƐ^͘͘”͘ŝŶĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĚŽ ĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽƐ ĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ĂŽƐ ĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞ ZĞĐĞďşǀĞŝƐ ĚŽ
ŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ ĚĂ ^ĠƌŝĞ jŶŝĐĂ ĚĂ ϰϴǐ ;ƋƵĂĚƌĂŐĠƐŝŵĂ ŽŝƚĂǀĂͿ emissão (“Z” e “ŵŝƐƐĆŽ”,
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞͿĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ƚĞŶĚŽƐŝĚŽŝŶƐƚŝƚƵşĚŽŽƌĞŐŝŵĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽƉĞůĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͕ƐŽďƌĞŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĚŽĂŐƌŽŶĞŐſĐŝŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϯϲ
ĞƐĞŐƵŝŶƚĞƐĚĂ>Ğŝϭϭ͘Ϭϳϲ͕ƌĞŐŝŵĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽƋƵĞŽƌĂĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĞƐƚĞƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ƋƵĞĚĞĐůĂƌĂ͕
ĂŝŶĚĂ͕ƋƵĞŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞĐƵƐƚŽĚŝĂĚŽŶĞƐƚĞƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͘

ƐƉĂůĂǀƌĂƐĞĞǆƉƌĞƐƐƁĞƐŝŶŝĐŝĂĚĂƐĞŵůĞƚƌĂŵĂŝƷƐĐƵůĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĨŝŶŝĚĂƐŶĞƐƚĂĞĐůĂƌĂĕĆŽ
ƚĞƌĆŽŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽdĞƌŵŽĚĞ^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽ͘

^ĆŽWĂƵůŽ͕•ĚĞ•ĚĞϮϬϮϬ͘
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sMZdy/^dZ/h/KZd1dh>K^s>KZ^DK/>/Z/K^>d͘




WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗



WŽƌ͗
ĂƌŐŽ͗
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ŶĞǆŽy/ͲKƉĞƌĂĕƁĞƐŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽĚŽƐZ


ĞĐůĂƌĂĕĆŽĂĐĞƌĐĂĚĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚĞŽƵƚƌĂƐĞŵŝƐƐƁĞƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ƉƷďůŝĐŽƐŽƵ
ƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ĨĞŝƚĂƐƉĞůŽĞŵŝƐƐŽƌ͕ƉŽƌƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽůŝŐĂĚĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂŽƵŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞ
ĚŽŵĞƐŵŽŐƌƵƉŽĚĂĞŵŝƐƐŽƌĂĞŵƋƵĞƚĞŶŚĂĂƚƵĂĚŽĐŽŵŽĂŐĞŶƚĞĨŝĚƵĐŝĄƌŝŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞ
ϮϬϭϵĞϮϬϮϬ

M/'Kd/W͗

ZϬϭϰϬϬϬϬͬZϬϭϰϬϬϬϬ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

^Z/͗

ϱϲǐϱϳǐ

D/^^K͗

ϭǐ

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯ͘ϲϳϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϯ͘ϲϳϯ

dD/^^K͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϰ

dsE/DEdK͗

ϯϭͬϬϱͬϮϬϭϳ

ZDhEZK
ZϬϭϰϬϬϬϬ͗

s>KZEKD/E>dh>/KW>K/WZ^/Kϭϰй
KEK

ZDhEZK
ZϬϭϰϬϬϬϬ͗

s>KZEKD/E>dh>/KW>K/WZ^/Kϭϴй
KEK


M/'Kd/W͗

ZϬϭϰϬϬϬϬt

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϰ͘ϲϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϲϱͬϭǐ

YhEd/͗

ϰ͘ϲϰϬ

dD/^^K͗

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϰ
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dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϴ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>dh>/KW>K/WZ^/Kϭϵй
KEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϰϬϬϬϬKͬZϬϭϰϬϬϬϬW

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

^Z/͗

ϲϬǐͬϲϭǐ

D/^^K͗

ϭǐ

s>KZ^dKd>D/^^K͗

ZΨϭϴ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϭϴ͘ϵϬϬ

dD/^^K͗

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϰ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϭϬͬϮϬϮϬ

ZDhEZKKZ^E/KZ͗ s>KZEKD/E>Z^/KϭϯйKEK
ZDhEZKKZ
^hKZ/EK͗

s>KZEKD/E>Z^/KϮϬйKEK


M/'Kd/W͗

ZϬϭϱϬϬϬϬϮͬZϬϭϱϬϬϬϬϱ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>D/^^K͗ ZΨϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
^Z/͗

ϲϲǐͬϲϳǐ

D/^^K͗

ϭǐ

YhEd/͗

ϰϬ͘ϬϬϬ

dD/^^K͗

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϱ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϮ

ZDhEZKZ^E/KZ͗ s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/Kϵй
KEK
ZDhEZKZ
^hKZ/EK͗
s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/K
ϭϵ͕ϯϬйKEK
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϱϬϬϬϬϵ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϰ͘ϱϲϱ͘ϭϴϯ͕ϰϲ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϳϭͬϭǐ

YhEd/͗

ϰ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϱ

dsE/DEdK͗

ϮϵͬϬϱͬϮϬϮϬ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/Kϭϰй
KEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϬϱ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϳϴͬϭǐ

YhEd/͗

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dD/^^K͗

ϮϮͬϬϯͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϬ

ZDhEZK͗

ϭϬϯйK/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϬ/

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϮϬϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϳϵͬϭǐ

YhEd/͗

ϮϬϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

dD/^^K͗

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϮϮͬϭϬͬϮϬϮϬ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϬ͕ϴϬйKEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϬt

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘
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s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϴϴϬ͘ϭϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϴϬͬϭǐ

YhEd/͗

ϴϴϬ͘ϭϱϱ

dD/^^K͗

ϮϯͬϬϲͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϮϯͬϬϲͬϮϬϮϬ

ZDhEZK͗

ϵϳйK/


M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϬy

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϴϭͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϰϲϵ͘ϴϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϰϲϵ͘ϴϰϱ

dD/^^K͗

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗ ϮϯͬϬϲͬϮϬϮϯ
ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/Kϱ͕ϵϴϰϰй
KEK


M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϭ&

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϴϴͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϯϭ͘ϯϲϳ

dD/^^K͗

ϭϲͬϬϳͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϭϱͬϬϲͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/KϭϰйK
EK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϭ'

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϴϵͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϯϳϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϯϳϰ͘ϬϬϬ

dD/^^K͗

ϭϱͬϬϴͬϮϬϭϲ
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dsE/DEdK͗ ϭϱͬϬϴͬϮϬϮϯ
ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/Kϱ͕ϵϴϰϰй
KEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϭ,

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϬͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϯϮϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϯϮϲ͘ϬϬϬ

dD/^^K͗

ϮϵͬϬϴͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϮϴͬϬϴͬϮϬϮϬ

ZDhEZK͗

ϵϳйK/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϭy

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϴͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

dD/^^K͗

ϮϱͬϭϭͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϮϱͬϭϭͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϵϲйK/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϭ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϬϬͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϭϮ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϲ͘Ϯϯϰ

dD/^^K͗

ϬϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϯϭͬϬϴͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/KϭϬйK
EK
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϮϴ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϯͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϳϱϱ͘ϱϳϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϳϱϱ͘ϱϳϭ

dD/^^K͗

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϭϳͬϬϭͬϮϬϮϮ

ZDhEZK͗

ϵϵйK/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϮϵ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϰͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϰϵϰ͘ϰϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϰϵϰ͘ϰϮϵ

dD/^^K͗

ϭϱͬϭϮͬϮϬϭϲ



dsE/DEdK͗ ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϯ
ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/Kϲ͕ϭϯϰϲй
KEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϲϬϬϬϮZ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϭϭͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϮϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϭϯ͘ϲϰϮ

dD/^^K͗

ϮϭͬϭϮͬϮϬϭϲ

dsE/DEdK͗

ϮϳͬϬϱͬϮϬϮϮ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϳйKEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϳ<&

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϰϰͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ





393



YhEd/͗

ϲϴ͘ϱϲϲ

dD/^^K͗

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϯ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/KϭϰйK
EK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϳ<'

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϰϱͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϱϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϱϮϭ͘ϱϴϮ

dD/^^K͗

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϯ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>KZZ/'/KW>K/WZ^/KϭϰйK
EK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϴ^d

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϯϵͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϳϬ͘ϱϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϳϬ͘ϱϳϱ

dD/^^K͗

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

ϵϴйK/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϴ^h

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϰϬͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϰ͘ϭϳϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϰ͘ϭϳϮ

dD/^^K͗

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

ϭϬϱйK/
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϴ^s

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϰϭͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϴ͘ϯϮϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϴ͘ϯϮϯ

dD/^^K͗

ϯϬͬϭϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϵϵ'

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϱϬͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϴ͘ϬϬϬ

dD/^^K͗

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϮ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϲйKEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϵϵ,

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϱϭͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϭ͘ϵϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϭ͘ϵϵϬ

dD/^^K͗

ϭϰͬϭϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϱͬϮϬϮϮ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϭϮйKEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϬy

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϲϮͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϭϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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YhEd/͗

ϭϮ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϯͬϬϯͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϬϲͬϮϬϮϯ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϴйKEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϮ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϳϯͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϯϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϯϴ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϮϳͬϬϴͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϮйKEK

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϮ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϳϰͬϭǐ

s>KZdKd>
D/^^K͗

ZΨϱϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

YhEd/͗

ϱϭ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϮϳͬϬϴͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйK/Z^/KϮйKEK






M/'Kd/W͗


ZϬϭϴϬϬϮ&

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϮϰ͘ϳϲϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϳϱͬϭǐ

YhEd/͗

Ϯϰ͘ϳϲϮ

dD/^^K͗

ϭϳͬϬϱͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϮϳͬϬϴͬϮϬϮϭ

ZDhEZK͗

ϭйKEK
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϯϵ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭϴ͘ϯϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϱϰͬϭǐ

YhEd/͗

ϴ͘ϲϵϬ

dD/^^K͗

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

s>KZEKD/E>dh>/KDKEdZ/DEdW>K/W
Z^/KϭϮ͕ϵϰйKEK͘

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϬϬϭ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϰϲ͘ϴϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϱǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϰϲ͘ϴϭϱ

dD/^^K͗

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

ϵϱ͕ϬϬйsZ/KhDh>dy/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϬϬϯ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϲ͘ϲϴϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϲǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϲ͘ϲϴϵ

dD/^^K͗

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

ϭϬϱ͕ϬϬйsZ/KhDh>dy/
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϳϬϬϬϬϰ

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭϯ͘ϯϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϵϳǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϭϯ͘ϯϳϳ

dD/^^K͗

ϯϭͬϬϭͬϮϬϭϳ

dsE/DEdK͗

ϮϬͬϭϭͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

ϱϬ͕ϬϬйsZ/KhDh>dy/

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϯ:d

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭϱ͘ϲϲϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϴϯǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϭϱ͘ϲϲϲ

dD/^^K͗

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

WZ&/yK͕Yh/s>EdϭϮ͕ϱϴй͘

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϯ:h

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭ͘ϭϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϴϰǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϭ͘ϭϭϵ

dD/^^K͗

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

WZ&/yK͕Yh/s>Edϭϱ͕ϴϮй͘
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϯ:s

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϱ͘ϱϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϴϱǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϱ͘ϱϵϱ

dD/^^K͗

ϮϬͬϬϴͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϯϬͬϭϮͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

WZ&/yK͕Yh/s>Edϭ͕ϬϬй͘

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϮ'y

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭϯ͘ϲϴϮ͘ϲϳϮ͕ϱϲ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϴϬǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϭϯ͘ϲϴϮ

dD/^^K͗

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

WZ&/yK͕Yh/s>Edϭϯ͕ϬϬй͘

M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϯW&

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϴϭǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϭϯ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

WZ&/yK͕Yh/s>Edϭϲ͕ϬϬй͘
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M/'Kd/W͗

ZϬϭϴϬϬϯW'

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϭϴϮǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϭ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϮϳͬϬϴͬϮϬϭϴ

dsE/DEdK͗

ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϵ

ZDhEZK͗

WZ&/yK͕Yh/s>Edϭϳ͕ϬϬй͘


M/'Kd/W͗

ZϬϭϵϬϬϳϵ>

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϭǐ

YhEd/͗

ϳϬ͘ϬϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϯ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй

M/'Kd/W͗

ZϬϭϵϬϬϳϵD

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϮǐ

YhEd/͗

ϯϵ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй

M/'Kd/W͗

ZϬϭϰϬϬϬϬ'

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘
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s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϮǐ

YhEd/͗

ϯϵ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй

M/'Kd/W͗

ZϬϭϵϬϬϳϵD

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϮǐ

YhEd/͗

ϯϵ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй

M/'Kd/W͗

ZϬϭϵϬϬϳϵD

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϮǐ

YhEd/͗

ϯϵ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй

M/'Kd/W͗

ZϬϭϵϬϬϳϵD

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϮǐ

YhEd/͗

ϯϵ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй

M/'Kd/W͗

ZϬϭϵϬϬϳϵD

K&ZdEd͗

K^hZ/d/KZ/Z/dK^Z/dMZ/K^K
'ZKE'M/K^͘͘

s>KZ^dKd>
D/^^K͗

ZΨϯϵ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/^^Kͬ^Z/͗

ϯϴǐͬϮǐ

YhEd/͗

ϯϵ͘ϱϬϬ

dD/^^K͗

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

d
sE/DEdK͗

ϬϱͬϭϮͬϮϬϮϰ

ZDhEZK͗

ϭϬϬйsZ/KhDh>dy/͕Z^/
^KZdyϭ͕ϵϬй
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ŶĞǆŽy//ͲYƵĂĚƌŽZĞƐƵŵŽĚĂƐZĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐĚĂŵŝƐƐŽƌĂ͕ĚŽŐĞŶƚĞ&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ͕ĚĂ
/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ͕ĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚĂŵŝƐƐŽƌĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ



WƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞ
^ĞƌǀŝĕŽ




sĂůŽƌĚĂ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ

ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ

ŵŝƐƐŽƌĂ–dĂǆĂ
ZΨϰϰ͘ϮϳϮ͕ϮϳͬĨůĂƚ
ĚĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ
ŵŝƐƐŽƌĂ–dĂǆĂ ZΨϮ͘Ϯϭϯ͕ϲϭͬŵĞŶƐĂů
ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŐĞŶƚĞ
ZΨϯ͘ϯϳϲ͕ϰϴͬ
&ŝĚƵĐŝĄƌŝŽ
ďŝŵĞƐƚƌĂů
/ŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ
ZΨϭ͘ϭϮϱ͕ϰϵͬŵĞŶƐĂů
ƵƐƚŽĚŝĂŶƚĞ
ZΨϭ͘ϭϵϱ͕ϭϳͬĨůĂƚ
ďĞƌƚƵƌĂĚĞ
ŽŶƚĂŶŽ
ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ

ƐĐƌŝƚƵƌĂĚŽƌ
ZΨϱϱϯ͕ϰϬͬŵĞŶƐĂů
ƵĚŝƚŽƌ
ZΨϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬͬĂŶƵĂů
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
ĚĂ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĚŽƌĂ

ŶͬĂ

WĞƌĐĞŶƚƵĂůŶƵĂůĞŵ
ĨĂĐĞĚŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂ
ŵŝƐƐĆŽϭ
Ϭ͕ϬϮϮй

/'WͲD

Ϭ͕ϬϬϭй

/W

Ϭ͕ϬϬϭϲй

/W

Ϭ͕ϬϬϬϱϲй

ŶͬĂ

Ϭ͕ϬϬϬϱϵй

/W
/W

Ϭ͕ϬϬϬϮϳй
Ϭ͕ϬϬϮϱй





ϭ
EŽƚĂĞŵĂƌĞƐƚ͗ĐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽsĂůŽƌdŽƚĂůĚĂŵŝƐƐĆŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϬϬϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚƵĞǌĞŶƚŽƐŵŝůŚƁĞƐ
ĚĞƌĞĂŝƐͿ͘
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ŶĞǆŽy///ͲdƌŝďƵƚĂĕĆŽĚŽƐZ


KƐdŝƚƵůĂƌĞƐĚŽƐZŶĆŽĚĞǀĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĞƐƚĞdĞƌŵŽĚĞ
^ĞĐƵƌŝƚŝǌĂĕĆŽƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂǀĂůŝĂƌŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƚƌŝďƵƚĄƌŝŽĚĞƐĞƵŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵZ͕ĚĞǀĞŶĚŽ
ĐŽŶƐƵůƚĂƌ ƐĞƵƐ ƉƌſƉƌŝŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ƋƵĂŶƚŽ ă ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ă ƋƵĂů ĞƐƚĂƌĆŽ ƐƵũĞŝƚŽƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƋƵĂŶƚŽ Ă ŽƵƚƌŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ă ĞƐƐĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ŽƵ Ă
ŐĂŶŚŽƐƉŽƌǀĞŶƚƵƌĂĂƵĨĞƌŝĚŽƐĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵZ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĂƋƵŝĐŽŶƚŝĚĂƐůĞǀĂŵĞŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐƉƌĞǀŝƐƁĞƐĚĞůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăƐŚŝƉſƚĞƐĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶĞƐƚĂ
ĚĂƚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ŵĞůŚŽƌ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĂŽ ƐĞƵƌĞƐƉĞŝƚŽ ŶĞƐƚĞ ŵĞƐŵŽŵŽŵĞŶƚŽ͕ ƌĞƐƐĂůǀĂĚŽƐ
ĞŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ͘

WĞƐƐŽĂƐ&şƐŝĐĂƐĞ:ƵƌşĚŝĐĂƐZĞƐŝĚĞŶƚĞƐŶŽƌĂƐŝů

ŽŵŽ ƌĞŐƌĂ ŐĞƌĂů͕ ŽƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ Z ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉŽƌ ƉĞƐƐŽĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ŶĆŽͲ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƋƵĞŶĞŐŽĐŝĂŵƚşƚƵůŽƐŽƵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂĞŵďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ͕ĚĞĨƵƚƵƌŽƐĞĂƐƐĞŵĞůŚĂĚĂƐ͕ĞƐƚĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϰϲĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂ
Z&ŶǑϭϱϴϱͬϮϬϭϱ͕ƐƵũĞŝƚŽƐăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂZĞƚŝĚŽŶĂ&ŽŶƚĞ͕ĂƐĞƌĐĂůĐƵůĂĚŽ
ĐŽŵďĂƐĞŶĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞĂůşƋƵŽƚĂƐƌĞŐƌĞƐƐŝǀĂƐ͕ĐĂůĐƵůĂĚĂƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽĚŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
ŐĞƌĂĚŽƌĚŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ͗;ŝͿĂƚĠϭϴϬ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͗ĂůşƋƵŽƚĂĚĞϮϮ͕ϱй;ǀŝŶƚĞ
ĞĚŽŝƐŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖;ŝŝͿĚĞϭϴϭ;ĐĞŶƚŽĞŽŝƚĞŶƚĂĞƵŵͿĂϯϲϬ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞ
ƐĞƐƐĞŶƚĂͿĚŝĂƐ͗ĂůşƋƵŽƚĂĚĞϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͖;ŝŝŝͿĚĞϯϲϭ;ƚƌĞǌĞŶƚŽƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƵŵͿĂϳϮϬ
;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞǀŝŶƚĞͿĚŝĂƐ͗ĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϳ͕ϱй;ĚĞǌĞƐƐĞƚĞŝŶƚĞŝƌŽƐĞĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĞ;ŝǀͿ
ĂĐŝŵĂ ĚĞ ϳϮϬ ;ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐ Ğ ǀŝŶƚĞͿ ĚŝĂƐ͗ ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭϱй ;ƋƵŝŶǌĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͘ ƐƚĞ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĠĐŽŶƚĂĚŽĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞŽ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞĨĞƚƵŽƵŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ĂƚĠĂĚĂƚĂĚĞƌĞƐŐĂƚĞ
ŽƵĐĞƐƐĆŽ͘

EĆŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ŚĄ ƌĞŐƌĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ă ĐĂĚĂ ƚŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƐƵĂ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂĕĆŽĐŽŵŽƉĞƐƐŽĂĨşƐŝĐĂ͕ƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŝƐĞŶƚĂ͕ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĨƵŶĚŽƐ
ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ͕ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕
ĐŽƌƌĞƚŽƌĂƐ Ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂƐ ĚĞ ƚşƚƵůŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ Ğ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝůŽƵŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽ͘

K/ZZ&ƌĞƚŝĚŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐĐƌŝƚĂĂĐŝŵĂ͕ĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐŶĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƚƌŝďƵƚĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞ
ŶŽůƵĐƌŽƌĞĂů͕ƉƌĞƐƵŵŝĚŽŽƵĂƌďŝƚƌĂĚŽ͕ĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĚĞǀŝĚŽ͕
ŐĞƌĂŶĚŽ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ă ƌĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ŽƵ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž /ZW: ĂƉƵƌĂĚŽ Ğŵ ĐĂĚĂ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ
ĂƉƵƌĂĕĆŽ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƋƵĞ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚŽ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ŽƵ ŐĂŶŚŽ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ
ĐŽŵƉƵƚĂĚŽŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽŶŽ/ZW:ĞĚĂ^>>͘
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ZĞŐƌĂŐĞƌĂů͕ĂƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚŽ/ZW:ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĞĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞϭϬй;ĚĞǌ
ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ ƐĞŶĚŽ Ž ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĐĂůĐƵůĂĚŽ ƐŽďƌĞ Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĚŽ ůƵĐƌŽ ƚƌŝďƵƚĄǀĞů ƋƵĞ ĞǆĐĞĚĞƌ Ž
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂZΨϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ;ĚƵǌĞŶƚŽƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂŵŝůƌĞĂŝƐͿƉŽƌĂŶŽ͘:ĄĂĂůşƋƵŽƚĂĚĂ^>>͕ƉĂƌĂ
ƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐŶĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂϵй;ŶŽǀĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͘

KƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐĞŵZĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉŽƌƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐƚƌŝďƵƚĂĚĂƐĚĞ ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂŶĆŽͲĐƵŵƵůĂƚŝǀĂĚŽW/^ĞĚŽK&/E^ĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞƐƐĂƐĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
ăƐ ĂůşƋƵŽƚĂƐ ĚĞ Ϭ͕ϲϱй ;ƐĞƐƐĞŶƚĂ Ğ ĐŝŶĐŽ ĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ Ğ ϰй ;ƋƵĂƚƌŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ;ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϴ͘ϰϮϲͬϮϬϭϱͿ͘ Ɛ ƉĞƐƐŽĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ƚƌŝďƵƚĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă
ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐĂ ĐƵŵƵůĂƚŝǀĂ ŶĆŽ ĞƐƚĆŽ ƐƵũĞŝƚĂƐ ĂŽ W/^ Ğ ă K&/E^ ƐŽďƌĞ ĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĂƵĨĞƌŝĚĂƐĞĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚŽƐZ͕ĂĚĞƉĞŶĚĞƌĚŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĞĚĂĂƚŝǀŝĚĂĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĂĞŶƚŝĚĂĚĞ͘

Žŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ Z ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ĂŐġŶĐŝĂƐ ĚĞ
ĨŽŵĞŶƚŽ͕ƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ͕ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĐŽƌƌĞƚŽƌĂƐĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĚŽƌĂƐĚĞ
ƚşƚƵůŽƐĞǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ŚĄĚŝƐƉĞŶƐĂĚĞƌĞƚĞŶĕĆŽ
ĚŽ/ZZ&͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϳϭĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭϱϴϱͬϮϬϭϱ͘ƉĞƐĂƌĚŝƐƐŽ͕ĂƐ
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĚĞǀĞŵ ŽĨĞƌĞĐĞƌ ŽƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğ ŽƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽƐ Z ă
ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĚŽ/ZW:͘
Žŵ Ž ĂĚǀĞŶƚŽ ĚĂ ŵĞŶĚĂ ŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů ϭϬϯͬϮϬϭϵ͕ ĂƐ ĂůşƋƵŽƚĂƐ ĚĂ ^>> ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ƐĆŽ ĂƐ
ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗;ŝͿϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞďĂŶĐŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞƐƉĠĐŝĞĞ;ŝŝͿϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿŶŽĐĂƐŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐĚĞƐĞŐƵƌŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐ͕ĚĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĞĚĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐ
ŝŶĐŝƐŽƐ/Ăs//͕/yĞyĚŽΑϭǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶŽϭϬϱͬϮϬϬϭ͘ŽŵŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ŽƐ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵZƉŽƌĞƐƐĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ǀŝĂĚĞƌĞŐƌĂ͕
ƐĞƌĆŽ ƚƌŝďƵƚĂĚŽƐ ƉĞůŽ /ZW:͕ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ ϭϱй ;ƋƵŝŶǌĞ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ Ğ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ϭϬй ;ĚĞǌ ƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿ͖ĞƉĞůĂ^>>͕ăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿŽƵϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽ
ĐĂƐŽ͘

ĚĞŵĂŝƐ͕ ŶŽ ĐĂƐŽ ĚĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĞƋƵŝƉĂƌĂĚĂƐ͕ ŽƐ
ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵZĞƐƚĆŽƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƐƵũĞŝƚŽƐăĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ĂŽW/^ĞăK&/E^ăƐĂůşƋƵŽƚĂƐĚĞϬ͕ϲϱй;ƐĞƐƐĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽĐĞŶƚĠƐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĞϰй;ƋƵĂƚƌŽ
ƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞŶĚŽŚĂǀĞƌĞǆĐĞĕƁĞƐ͘

KƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ ŐĂŶŚŽƐ ůşƋƵŝĚŽƐ ŽƵ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůĂƐ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĚŽƐ ĨƵŶĚŽƐ ĚĞ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ;ĞǆĐĞƚŽŽƐ ĨƵŶĚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐͿ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĂƋƵĞůĞƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŵZ͕ƐĆŽ͕ǀŝĂĚĞƌĞŐƌĂ͕ŝƐĞŶƚŽƐĚŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚŝƐƉŽƐƚŽƉĞůŽĂƌƚŝŐŽϭϰĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭ͘ϱϴϱͬϮϬϭϱ;ŝƐĞŶƚŽƐĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ
ĞŶĆŽŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞ^>>͕W/^ĞK&/E^Ϳ͘
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WŽƌĨŝŵ͕ƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐŝƐĞŶƚĂƐĞŽƉƚĂŶƚĞƐƉĞůŽ^ŝŵƉůĞƐEĂĐŝŽŶĂůƚĞƌĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽ
ϲϱ͕ ΑϭϮǑ͕ ŝŶĐŝƐŽ //͕ ĚĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ EŽƌŵĂƚŝǀĂ Z& ŶǑ ϭ͘ϱϴϱͬϭϱ͕ ƐĞƵƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĂĚŽƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŶĂ ĨŽŶƚĞ ;ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂͿ͘ EŽ ƋƵĞ Ěŝǌ ƌĞƐƉĞŝƚŽ ăƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ŝŵƵŶĞƐ͕ĞƐƚĆŽĂƐŵĞƐŵĂƐĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂƐĚĂƌĞƚĞŶĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽŶĂĨŽŶƚĞ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞĚĞĐůĂƌĞŵƐƵĂ
ĐŽŶĚŝĕĆŽăĨŽŶƚĞƉĂŐĂĚŽƌĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϳϭ͕ĚĂ>Ğŝϴ͘ϵϴϭ͕ĐŽŵƌĞĚĂĕĆŽĚĂĚĂƉĞůĂ>ĞŝŶǑ
ϵ͘Ϭϲϱ͕ĞĚŽĂƌƚŝŐŽϳϮĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭ͘ϱϴϱͬϮϬϭϱ͘

WĂƌĂĂƐƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐ͕ŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŐĞƌĂĚŽƐƉŽƌĂƉůŝĐĂĕĆŽĞŵZĞƐƚĆŽĂƚƵĂůŵĞŶƚĞŝƐĞŶƚŽƐ
ĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ;ŶĂĨŽŶƚĞĞŶĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĂũƵƐƚĞĂŶƵĂůͿ͕ƉŽƌĨŽƌĕĂĚŽĂƌƚŝŐŽϯΣ͕ŝŶĐŝƐŽ/s͕
ĚĂ >Ğŝ ϭϭ͘Ϭϯϯ͘ Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ƉŽƐŝĕĆŽ ĚĂ ZĞĐĞŝƚĂ &ĞĚĞƌĂů ĚŽ ƌĂƐŝů͕ ĞǆƉƌĞƐƐĂ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϱϱ͕
ƉĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͕ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭ͘ϱϴϱͬϮϬϭϱϭϱ͕ƚĂůŝƐĞŶĕĆŽƐĞĂƉůŝĐĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĂŽ
ŐĂŶŚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƵĨĞƌŝĚŽŶĂĂůŝĞŶĂĕĆŽŽƵĐĞƐƐĆŽĚŽƐZ͘

/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐZĞƐŝĚĞŶƚĞƐŽƵŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐŶŽǆƚĞƌŝŽƌ

ŽŵŽ ƌĞŐƌĂ ŐĞƌĂů͕ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ŽƵ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐ ŶŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ ƐĞ
ƐƵũĞŝƚĂŵ ăƐ ŵĞƐŵĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĞ ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ƉĞůŽ ŝŵƉŽƐƚŽ ƐŽďƌĞ Ă ƌĞŶĚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ƉĂƌĂ ŽƐ
ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŽƵĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐŶŽƉĂşƐ;ĂƌƚŝŐŽϴϱĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭ͘ϱϴϱͬϮϬϭϱͿ͘

KƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͕ƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŽƵĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐĞŵƉĂşƐƐĞŵƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͕
ƋƵĞĂƚƵĂŵŶŽƉĂşƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂZĞƐŽůƵĕĆŽDEϰ͘ϯϳϯĞƋƵĞŝŶǀĞƐƚĞŵ
ĞŵZ;ĂƌƚŝŐŽϴϴĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭϱϴϱͬϮϬϭϱͿĞƐƚĆŽƐƵũĞŝƚŽƐăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ/ZZ&
ăĂůşƋƵŽƚĂĚĞϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿƐŽďƌĞŽƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŽƵŐĂŶŚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĂ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞZĞŵĂŵďŝĞŶƚĞĚĞďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵĂƐƐĞŵĞůŚĂĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϰϲ͕
ΑϭϮĞϴϵ͕ŝŶĐŝƐŽ//ĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭϱϴϱͬϮϬϭϱ͘Ğ

KƐ ƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂƵĨĞƌŝĚŽƐ ƉĞůŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ƉĞƐƐŽĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐ ŽƵ ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐ Ğŵ
ƉĂşƐ ĐŽŵƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂϮ͕ ƐĞ ƐƵũĞŝƚĂŵ ăƐĂůşƋƵŽƚĂƐ ƌĞŐƌĞƐƐŝǀĂƐ ĚĞϮϮ͕ϱй ;ǀŝŶƚĞ Ğ ĚŽŝƐĞ
ŵĞŝŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĂϭϱй;ƋƵŝŶǌĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚĞ/ZZ&͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĂƌƚŝŐŽƐϰϲĞϵϵĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽ
EŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭϱϴϱͬϮϬϭϱ͘KƐŐĂŶŚŽƐĂƵĨĞƌŝĚŽƐŶĂĐĞƐƐĆŽĚĞZƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŽƵĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐĞŵƉĂşƐĐŽŵƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂĞƐƚĄƐƵũĞŝƚŽĂŽŝŵƉŽƐƚŽ
ĚĞ ƌĞŶĚĂ ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ Ϯϱй ;ǀŝŶƚĞ Ğ ĐŝŶĐŽ ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ͕ Ă ŶĆŽ ƐĞƌ ƋƵĞ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ŽĐŽƌƌĂ Ğŵ
ĂŵďŝĞŶƚĞĚĞďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŽƵĂƐƐĞŵĞůŚĂĚŽƐ͕ƉŽŝƐ͕ŶĞƐƚĞĐĂƐŽŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂŝŶĐŝĚŝƌŝĂăƐ
ĂůşƋƵŽƚĂƐƌĞŐƌĞƐƐŝǀĂƐĐŝƚĂĚĂƐĂĐŝŵĂ;ϮϮ͕ϱйĂϭϱйͿ͘


EŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϮϰĚĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϰϯϬͬϭϵϵϲ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞũƵƌŝƐĚŝĕƁĞƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂŽƐƉĂşƐĞƐŽƵ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐƋƵĞƋƵĞŶĆŽƚƌŝďƵƚĂŵĂƌĞŶĚĂŽƵƋƵĞĂƚƌŝďƵƚĂŵăĂůşƋƵŽƚĂŝŶĨĞƌŝŽƌĂϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿŽƵ͕
ĂŝŶĚĂ͕ĐƵũĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽŝŶƚĞƌŶĂŶĆŽƉĞƌŵŝƚĂĂĐĞƐƐŽĂŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐăĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂĚĞƉĞƐƐŽĂƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐŽƵăƐƵĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ͘WĂƌĂŽƐƉĂşƐĞƐƋƵĞĂƚĞŶĚĞŵŽƐƉĂĚƌƁĞƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĨŝƐĐĂů
ƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĞůĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭ͘ϱϯϬͬϮϬϭϰ͕ŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůŝŶĚŝĐĂĚŽĂĐŝŵĂĨŝĐĂƌĞĚƵǌŝĚŽƉĂƌĂϭϳй
;ĚĞǌĞƐƐĞƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽƉĞůĂWŽƌƚĂƌŝĂDŶǑϰϴϴͬϮϬϭϰ͘ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƐƉĂşƐĞƐĞͬŽƵĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽƐĞŶĚŽĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞůŝƐƚĂĚŽƐŶŽĂƌƚŝŐŽϭǑĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&
ŶǑϭ͘ϬϯϳͬϮϬϭϬ͘
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KƐƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞŐĂŶŚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĂƵĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐŽƵ
ĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŶŽƌĂƐŝůƐĆŽŝƐĞŶƚŽƐĚŽ
/ZZ&͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŶŽ ĐĂƐŽĚĞ ƌĞƐŝĚŝƌĞŵĞŵ ũƵƌŝƐĚŝĕĆŽ ĚĞ ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĨĂǀŽƌĞĐŝĚĂ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž
ĂƌƚŝŐŽϴϱ͕ΑϰǑĚĂ/ŶƐƚƌƵĕĆŽEŽƌŵĂƚŝǀĂZ&ŶǑϭ͘ϱϴϱͬϮϬϭϱ͘

/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞąŵďŝŽ

ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐąŵďŝŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽƐŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐĚŽƌĂƐŝů͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐąŵďŝŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵZ͕ĞƐƚĆŽ
ƐƵũĞŝƚĂƐăŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ/K&ͬąŵďŝŽăĂůşƋƵŽƚĂǌĞƌŽŶŽŝŶŐƌĞƐƐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ƐŝŵƵůƚąŶĞĂƐ͕ĞŶŽƌĞƚŽƌŶŽĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϭϱͲ͕ŝŶĐŝƐŽƐ
ys/ Ğ ys// ĚŽ ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϲ͘ϯϬϲͬϮϬϬϳ͘ ZĞŐŝƐƚƌĞͲƐĞ ƋƵĞ Ă ĂůşƋƵŽƚĂ ĚŽ /K&ͬąŵďŝŽ ƉŽĚĞ ƐĞƌ
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Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis
Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, para
Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.

celebrado entre

Bem Brasil Alimentos S.A.,
na qualidade de Emissora

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócios S.A.,
na qualidade de Debenturista

João Emílio Rocheto,
Marisa Aparecida Margoto Rocheto
José Paulo Rocheto,
Ana Graziela da Silva Rocheto
Celso Carlos Roquetto
na qualidade de fiadores das Debêntures
e
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
na qualidade de agente fiduciário dos CRA
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Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis
Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, para
Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas (sendo cada individualmente,
uma “Parte” e, em conjunto, as “Partes”),
1. Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Araxá, Estado
de Minas Gerais, na Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181‐419, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº
06.004.860/0001‐80, neste ato devidamente representada na forma de seus atos
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(“JUCEMG”) sob o NIRE 31300124207, por seu Diretor Presidente Sr. João Emílio
Rocheto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº
11.941.757‐1 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia (“CPF”) sob o nº 016.906.168‐06, residente e domiciliado na Fazenda Água
Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170‐000, Zona Rural, na cidade
de Perdizes, Estado de Minas Gerais, na qualidade de emissora das Debêntures (abaixo
definido) (“Emissora”);
2.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 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 Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419‐
001, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº10.753.164/0001‐43, neste ato representada na
forma de seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.367.308, por seus diretores, Milton Scatolini
Menten, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 9.113.097 SSP/SP, inscrito no
CPF sob nº 014.049.958‐03, e Cristian de Almeida Fumagalli, brasileiro, solteiro,
advogado, portador do RG nº 30.377.319‐4 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 327.518.808‐
94, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419‐001, Pinheiros, na
qualidade de debenturista (“Debenturista” e “Securitizadora”);

3.

João Emílio Rocheto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG sob o nº 11.941.757‐1 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 016.906.168‐06, residente e domiciliado na
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Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170‐000, Zona
Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais, na qualidade de fiador das
Debêntures (abaixo definido) (“Sr. João”);
4.

Marisa Aparecida Margoto Rocheto, brasileira, casada, administradora, portadora da
Cédula de Identidade RG sob o nº 12.859.399‐4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº
024.650.838‐80, residente e domiciliada na Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia
BR 452 no KM 258, CEP 38.170‐000, Zona Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas
Gerais, na qualidade de fiadora das Debêntures (abaixo definido) (“Sra. Marisa”);

5.

José Paulo Rocheto, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de Identidade
RG sob o nº 17.667.196 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 094.476.858‐03, residente e
domiciliado na Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880‐000, na cidade de
Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, na qualidade de fiador das Debêntures
(abaixo definido) (“Sr. José”);

6.

Ana Graziela da Silva Rocheto, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de
Identidade RG sob o nº 32.732.909‐9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 220.228.718‐39,
residente e domiciliada na Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880‐000,
na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, na qualidade de fiadora das
Debêntures (abaixo definido) (“Sra. Ana”);

7.

Celso Carlos Roquetto, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade
RG sob o nº 18.898.916 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 094.477.058‐47, residente e
domiciliado na Rua Ana Oliveira, 64, Centro, CEP 13.870‐199, na cidade de São João da
Boa Vista, Estado de São Paulo, na qualidade de fiador das Debêntures (abaixo definido)
(“Sr. Celso” e, quando em conjunto com o Sr. João, o Sr. José, a Sra. Marisa e a Sra. Ana,
“Fiadores”); e

8.

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., instituição financeira com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, 10º andar,
CEP 04530‐001, inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001‐86, neste ato representada na
forma de seu contrato social, por seus diretores Douglas Constantino Ferreira, brasileiro,
casado, administrador, portador da CNH nº 02314987271 Detran/SP, inscrito no CPF sob
nº 295.591.758‐31, e Peter Thomas Grunbaum Weiss, brasileiro, divorciado, economista,
portador do RG nº 3.799.929‐1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 527.141.288‐15, ambos
com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor
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Renato Paes de Barros, 717, 10º andar, CEP 04530‐001, na qualidade de agente fiduciário
dos CRA (abaixo definido) (“Agente Fiduciário dos CRA”).
Considerando que:
(a)

a Emissora é indústria alimentícia e tem por objeto social atividades inseridas na
cadeia do agronegócio, principalmente relacionadas à industrialização e
comercialização de produtos alimentícios processados utilizando batata consumo
“in natura” como matéria‐prima, conforme descrito na Cláusula 3.1.1 abaixo;

(b)

no âmbito de suas atividades, a Emissora tem interesse em emitir debêntures, não
conversíveis em ações, em série única de sua 2ª (segunda) emissão, da espécie
quirografária, com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, nos
termos desta Escritura (abaixo definido), a serem subscritas e integralizadas de
forma privada pela Securitizadora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente);

(c)

os recursos a serem captados, por meio da Emissão, deverão ser utilizados pela
Emissora exclusivamente na compra de batata consumo “in natura”, conforme
destinação de recursos prevista na Cláusula 3.5.1 abaixo;

(d)

em razão da emissão das Debêntures pela Emissora e da subscrição e
integralização da totalidade das Debêntures pela Securitizadora, a Securitizadora
será a única titular das Debêntures, as quais representarão direito creditório do
agronegócio nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 23, da Lei nº 11.076, de
30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Lei 11.076”) e nos termos desta
Escritura ("Créditos do Agronegócio");

(e)

o Agente Fiduciário dos CRA será contratado por meio do “Termo de Securitização
de Créditos do Agronegócio para Emissão de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da Série Única da 48ª (quadragésima oitava) Emissão da Eco
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em Créditos
do Agronegócio Devidos pela Bem Brasil Alimentos S.A.” (“Termo de
Securitização”), e acompanhará a destinação dos recursos captados com a
presente Emissão, nos termos da Cláusula 3.5 desta Escritura;

(f)

a emissão das Debêntures insere‐se no contexto de uma operação de
securitização de recebíveis do agronegócio que resultará na emissão de
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certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 48ª (quadragésima
oitava) emissão da Securitizadora (“CRA”), nos termos do Termo de Securitização
e da Instrução da CVM nº 600, de 1º de agosto de 2018, conforme alterada
(“Instrução CVM 600”), em volume equivalente à quantidade de Debêntures, aos
quais os Créditos do Agronegócio serão vinculados como lastro, na forma a ser
prevista no Termo de Securitização, de modo que as Debêntures ficarão
vinculadas aos CRA e seu respectivo patrimônio separado (“Operação de
Securitização”); e
(g)

os CRA serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição sob regime
de garantia firme, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”, respectivamente) e
serão destinados a investidores qualificados, conforme definidos nos artigos 9º‐B
e 9º‐C da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada (“Investidores”), os quais, caso subscrevam e integralizem os CRA no
âmbito da Oferta, serão considerados os titulares dos CRA (“Titulares de CRA”).

Celebram o presente “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de
Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantia
Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.” (“Escritura”), que
será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
1.

Autorização

1.1. A presente Escritura é celebrada com base nas deliberações tomadas pela
assembleia geral extraordinária da Emissora realizada em 5 de junho de 2020 (“AGE”), que
aprovou: (i) a Emissão, nos termos do artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) a Oferta; e (iii) a constituição da Fiança
(abaixo definido).
2.

Requisitos da Emissão
2.1.

A Emissão será feita com observância dos seguintes requisitos:

Arquivamento e Publicação da AGE
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2.1.1. O arquivamento da ata de AGE será realizado perante a JUCEMG, de
acordo com o disposto no artigo 62, I, da Lei das Sociedades por Ações.
2.1.2. A ata da AGE, após o arquivamento, será publicada no jornal “Correio de
Araxá”, da cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
de acordo com o disposto no artigo 62, I, da Lei das Sociedades por Ações.
2.1.3. Os atos societários da Emissora que eventualmente venham a ser
realizados no âmbito da presente Emissão, após o registro desta Escritura, serão igualmente
arquivados na JUCEMG e, conforme o caso, publicados pela Emissora no jornal “Correio de
Araxá”, da cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
conforme legislação em vigor.
2.1.4. A Emissora compromete‐se a: (i) em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
data da realização da AGE, enviar à Securitizadora comprovante do protocolo do pedido de
registro da AGE na JUCEMG; (ii) atender a eventuais exigências formuladas pela JUCEMG de
forma tempestiva; e (iii) enviar à Securitizadora, ou a quem vier sucedê‐la na qualidade de titular
das Debêntures, e ao Agente Fiduciário dos CRA, 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) da ata de AGE
devidamente registrada na JUCEMG, em até 2 (dois) Dias Úteis contados do registro, sendo certo
que o arquivamento da ata da AGE na JUCEMG será condição essencial para a subscrição e
integralização das Debêntures.
2.2.

Arquivamento da Escritura

2.2.1. A presente Escritura e seus eventuais aditamentos serão arquivados na
JUCEMG, de acordo com o disposto no artigo 62, II e parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por
Ações.
2.2.2. A presente Escritura e eventuais aditamentos serão protocolados para
registro na JUCEMG, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva assinatura, de
acordo com o artigo 62, inciso III, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, devendo ser
enviadas cópias eletrônicas (PDF) dos comprovantes de protocolo à Securitizadora e ao Agente
Fiduciário dos CRA na respectiva data de protocolo. A presente Escritura e eventuais aditamentos
deverão ser registrados no prazo de até 20 (vinte) Dias Úteis contados da data do protocolo,
sendo possível a prorrogação deste prazo por iguais períodos caso: (i) sejam formuladas
exigências pela JUCEMG, mediante a apresentação, pela Emissora à Debenturista, de referida
exigência; ou (ii) não haja qualquer manifestação da JUCEMG sobre o deferimento ou não do
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registro desta Escritura até o término do referido prazo. O arquivamento da presente Escritura
na JUCEMG será condição essencial para a integralização das Debêntures. A Emissora se
compromete a enviar à Securitizadora e ao Agente Fiduciário dos CRA 1 (uma) cópia eletrônica
(PDF) desta Escritura e seus eventuais aditamentos devidamente registrados na JUCEMG em até
2 (dois) Dias Úteis após a obtenção do referido registro.
2.2.3. Em atendimento ao disposto no artigo 129 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, conforme alterada, em decorrência da constituição das Fianças outorgadas
pelos Fiadores, nos termos da Cláusula 4.9.1 abaixo, esta Escritura e seus eventuais aditamentos
deverão ser protocolados para registro nos competentes cartórios de registro de títulos e
documentos do domicílio das Partes em até 2 (dois) Dias Úteis da data da sua respectiva
assinatura. A presente Escritura e eventuais aditamentos deverão ser registrados no prazo de até
5 (cinco) Dias Úteis contados da data do protocolo nos competentes cartórios de registro de
títulos e documentos do domicílio das Partes, sendo possível a prorrogação deste prazo por iguais
períodos caso: (i) sejam formuladas exigências pelos cartórios de registro de títulos e
documentos do domicílio das Partes, mediante a apresentação, pela Emissora à Debenturista, de
referida exigência; ou (ii) não haja qualquer manifestação dos referidos cartórios de registro de
títulos e documentos sobre o deferimento ou não do registro desta Escritura até o término do
referido prazo. A Emissora compromete‐se a enviar à Securitizadora 1 (uma) via original, e ao
Agente Fiduciário dos CRA 1 (uma) via original, desta Escritura e seus eventuais aditamentos
devidamente registrados tempestivamente após a obtenção do referido registro.
2.3.

Registro para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação

2.3.1. As Debêntures não serão registradas para distribuição no mercado
primário, negociação no mercado secundário, custódia eletrônica ou liquidação em qualquer
mercado organizado.
2.4. Inexigibilidade de Registro na CVM e na Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”)
2.4.1. A Emissão não será objeto de registro perante a CVM ou perante a
ANBIMA, uma vez que as Debêntures serão objeto de colocação privada, sem: (i) a intermediação
de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; ou (ii) qualquer
esforço de venda perante investidores indeterminados.
3.

Características da Emissão
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3.1.

Objeto Social da Emissora

3.1.1. A Emissora tem por objeto social, nos termos do art. 3º de seu estatuto
social, a importação, exportação, industrialização e o comércio de produtos alimentícios e da
agropecuária, bem como o estabelecimento de parcerias com produtores rurais e as atividades
delas decorrentes.
3.2.

Número da Emissão
3.2.1. Esta é a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Emissora.

3.3.

Número de Séries
3.3.1. A Emissão será realizada em série única.

3.4.

Valor Total da Emissão e Quantidade de Debêntures

3.4.1. Serão emitidas 240.000 (duzentas e quarenta mil) Debêntures, com valor
nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo),
observada a Cláusula 3.4.3 abaixo.
3.4.2. O valor total da Emissão é de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) observada a Cláusula 3.4.3
abaixo (“Valor Total da Emissão”).
3.4.3. Caso, por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda apurada junto a
investidores para subscrição e integralização dos CRA seja inferior a 240.000 (duzentos e
quarenta mil) CRA, a quantidade de Debêntures prevista na Cláusula 3.4.1 acima, que conferirá
lastro aos CRA, será reduzida proporcionalmente, com o consequente cancelamento das
Debêntures subscritas e não integralizadas, a ser formalizado por meio de aditamento à presente
Escritura, sem a necessidade de aprovação por assembleia geral de acionistas da Emissora, de
Assembleia Geral de Debenturistas (abaixo definido) ou de assembleia de Titulares de CRA
(“Assembleia Geral de Titulares de CRA”), para formalizar a quantidade de Debêntures
efetivamente subscritas e integralizadas e o Valor Total da Emissão, conforme previsto no Termo
de Securitização.
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3.5.

Destinação dos Recursos

3.5.1. Os recursos obtidos por meio da presente Emissão serão destinados, nos
termos do parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 11.076, exclusivamente a produtores rurais, por
meio da aquisição, pela Emissora, de batata consumo “in natura”, matéria‐prima de atividades
da Emissora relacionadas ao agronegócio, conforme orçamento previsto no Anexo IV à presente
Escritura (“Orçamento”).
3.5.2. As Debêntures são representativas de direitos creditórios do agronegócio
uma vez que: (i) os recursos do Orçamento serão integral e exclusivamente destinados à
aquisição de batata consumo “in natura” (Solanum Tuberosum), caracterizado como “produto
agropecuário” para fins do parágrafo primeiro do artigo 23, da Lei 11.076, pois sua origem é
essencialmente o cultivo e a produção agrícola; e (ii) as batatas consumo “in natura” serão
adquiridas pela Emissora diretamente de pessoas que desenvolvam a atividade de cultivo e
produção de batata consumo “in natura”, ou seja, que se caracterizam como “produtores rurais”
nos termos do artigo 165 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de
novembro de 2009 (“IN RFB 971”), conforme verificado pela Emissora e pelo Agente Fiduciário
dos CRA e listados no Anexo V da Escritura de Emissão, com base em contratos de fornecimento
em vigor.
3.5.2.1.
Para assegurar que os respectivos fornecedores das batatas
consumo “in natura” a serem adquiridas pela Emissora com os recursos decorrentes das
Debêntures são qualificados como produtores rurais, nos termos da IN RFB 971 e do artigo 23,
da Lei 11.076, a Emissora certifica por meio desta Escritura: (i) a condição de produtor rural de
todos os fornecedores de batatas consumo “in natura” que atuarão no âmbito da destinação dos
recursos do Orçamento, conforme listados no Anexo V da presente Escritura (“Fornecedores”);
e (ii) que a condição de produtor rural dos Fornecedores se dá em função do cultivo e produção
de batata consumo “in natura” a ser adquirida pela Emissora, no âmbito da Oferta, o que se
corrobora pela atividade primária indicada no comprovante de inscrição dos Fornecedores no
CNPJ ou Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e
Serviços ‐ Sintegra, conforme o caso, representada pelo CNAE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) nº 0119‐9/03 (cultivo de batata‐inglesa).
3.5.3. Os recursos captados por meio da presente Emissão deverão seguir a
destinação prevista no Orçamento, disposto nesta Escritura e no Termo de Securitização, até a
data de vencimento dos CRA, a ser definida no Termo de Securitização, ou até que a Emissora
comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos, o que ocorrer primeiro.
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3.5.4. Tendo em vista que a presente Emissão faz parte da Operação de
Securitização, nos termos dos considerandos “e” a “g” acima, a Emissora deverá prestar contas
ao Agente Fiduciário dos CRA sobre a destinação de recursos e seu status, conforme descrito na
Cláusula 3.5.1 acima, por meio da apresentação de relatório de comprovação de aplicação dos
recursos captados por meio das Debêntures, nos termos do Anexo III a esta Escritura, observado
o previsto nos termos do Orçamento, na forma do Anexo IV a esta Escritura, acompanhado,
conforme o caso, de cópia de demonstrações financeiras, balanços, contratos, notas fiscais, atos
societários e outros documentos comprobatórios que julgar necessários para acompanhamento
da utilização dos recursos, na seguinte periodicidade: (i) a cada 6 (seis) meses a contar da Data
de Integralização (abaixo definido); (ii) em caso de vencimento (ordinário ou antecipado) das
Debêntures ou nos casos de resgate previstos nesta Escritura; e (iii) sempre que solicitado por
escrito por Autoridades (abaixo definido), pela Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário dos CRA,
para fins de atendimento a Normas (abaixo definido) e exigências de órgãos reguladores e
fiscalizadores, em até 10 (dez) Dias Úteis do recebimento da solicitação, ou em prazo menor, se
assim solicitado por qualquer Autoridade ou determinado por Norma.
3.5.4.1.
Em qualquer caso aqui previsto, o Agente Fiduciário dos CRA
e a Securitizadora deverão tratar todas e quaisquer informações recebidas nos termos deste item
em caráter sigiloso (sem prejuízo de disponibilizar as informações para os Titulares do CRA e
Autoridades competentes, se solicitado), com o fim exclusivo de verificar o cumprimento da
destinação de recursos aqui estabelecida.
3.5.4.2.
Nos termos da Cláusula 3.5.1 acima, os recursos captados
no âmbito da Emissão serão destinados na forma do artigo 3º, parágrafos 7º e 8º, da Instrução
CVM 600, exclusivamente a produtores rurais, por meio da aquisição, pela Devedora, de batata
consumo “in natura” de produtores rurais, como matéria‐prima de atividades da Emissora
relacionadas ao agronegócio, de acordo com o Orçamento previsto no Anexo IV à presente
Escritura. O relatório mencionado na Cláusula 3.5.4 acima, na forma do Anexo III, conterá a
informação das despesas da Emissora mencionadas para aquisição de batata consumo “in
natura” como matéria‐prima de suas atividades relacionadas ao agronegócio, e serão
acompanhadas pelas informações financeiras da Emissora que servem de base para os relatórios
apresentados.
3.5.4.3.
As Partes desde já reconhecem referidas informações como
suficientes para verificação da destinação dos recursos captados por meio das Debêntures e,
portanto, para fins de caracterização dos créditos representados pelas Debêntures como direitos
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creditórios do agronegócio aptos a serem vinculados à emissão dos CRA nos termos da legislação
aplicável, sem prejuízo do compromisso da Emissora de apresentar documentos adicionais
eventualmente solicitados nos termos do item (iii) da Cláusula 3.5.4 acima.
3.5.4.4.
O Orçamento previsto no Anexo IV à presente Escritura
demonstra a capacidade da Emissora em destinar, até a data de vencimento dos CRA, a
totalidade dos recursos oriundos da Emissão à aquisição de batata consumo “in natura” como
matéria‐prima de suas atividades relacionadas ao agronegócio.
3.5.4.5.
Ressalta‐se que os valores captados pela Emissora no
âmbito da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, de sua 1ª
(primeira) emissão, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, para colocação
privada, no valor total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), que constitui lastro da
série única da 42ª (quadragésima segunda) emissão de certificados de recebíveis do agronegócio
realizada pela VERT Companhia Securitizadora (“Debêntures da 1ª Emissão”) foram
integralmente utilizados pela Devedora para pagamento a produtores rurais até maio de 2020 e,
portanto, não impactam na capacidade da Emissora em destinar os recursos recebidos em
decorrência da presente Emissão nos pagamentos futuros a produtores rurais, na forma do
Orçamento previsto no Anexo IV à presente Escritura.
3.5.4.6.
Compreende‐se por “Autoridade”: qualquer pessoa natural,
pessoa jurídica (de direito público ou privado), personificada ou não, condomínio, trust, veículo
de investimento, comunhão de recursos ou qualquer organização que represente interesse
comum, ou grupo de interesses comuns, inclusive previdência privada patrocinada por qualquer
pessoa jurídica (“Pessoa”), entidade ou órgão:
(i)

vinculada(o), direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior, ao Poder Público,
incluindo, sem limitação, entes representantes dos Poderes Judiciário, Legislativo
ou Executivo, entidades da administração pública direta ou indireta, autarquias e
outras Pessoas de direito público; ou

(ii)

que administre ou esteja vinculada(o) a mercados regulamentados de valores
mobiliários, entidades autorreguladoras e outras Pessoas com poder normativo,
fiscalizador ou punitivo, no Brasil ou no exterior, entre outros.

3.5.4.7.
Compreende‐se por “Norma”: qualquer lei, decreto, medida
provisória, regulamento, norma administrativa, ofício, carta, resolução, instrução, circular ou
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qualquer tipo de determinação, na forma de qualquer outro instrumento ou regulamentação, de
órgãos ou entidades governamentais, autarquias, tribunais ou qualquer outra Autoridade, que
crie direitos ou obrigações.
3.5.5. A Securitizadora e o Coordenador Líder (conforme abaixo definido), nos
termos do Art. 56 da Instrução CVM 400, permanecerão responsáveis pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas pela Emissora, o que inclui a
caracterização dos destinatários dos recursos captados na Oferta como produtores rurais, bem
como dos produtos a serem adquiridos de tais produtores como produto agropecuário, conforme
consta expressamente de sua documentação.
3.5.6. O Agente Fiduciário dos CRA, no âmbito da Operação de Securitização,
deverá verificar, no mínimo semestralmente, ao longo do prazo de duração dos CRA ou até a
comprovação da aplicação integral dos recursos oriundos desta Escritura, o que ocorrer primeiro,
o efetivo direcionamento de todos os recursos obtidos por meio da presente Emissão, a partir
das informações ou dos documentos fornecidos nos termos da Cláusula 3.5.4 acima e demais
documentos/informações que eventualmente sejam necessários para verificação da destinação
dos recursos. O Agente Fiduciário se compromete a envidar seus melhores esforços para obter a
documentação necessária a fim de proceder com a verificação da destinação de recursos da
Oferta. Caso o Agente Fiduciário identifique qualquer irregularidade em relação à referida
comprovação de recursos, o Agente Fiduciário deverá comunicar sobre tal irregularidade aos
Titulares de CRA nos termos do Termo de Securitização.
3.5.7. Uma vez atingido o valor da destinação dos recursos das Debêntures, que
será verificado pelo Agente Fiduciário dos CRA, nos termos da Cláusula 3.5.1 e observados os
critérios constantes do relatório cujo modelo consta como Anexo III a esta Escritura, a Emissora
e o Agente Fiduciário dos CRA, no âmbito da Operação de Securitização, ficarão desobrigados
com relação às comprovações de que trata a Cláusula 3.5.4 acima, exceto se em razão de
determinação de Autoridades ou atendimento a Normas for necessária qualquer comprovação
adicional.
3.5.8. Sem prejuízo do dever de diligência, o Agente Fiduciário dos CRA e a
Securitizadora assumirão que as informações e os documentos encaminhados pela Emissora ou
por terceiros a seu pedido são verídicos e não foram objeto de fraude ou adulteração.
3.6.

Titularidade das Debêntures
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3.6.1. As Debêntures terão a forma nominativa, provando‐se a sua titularidade
pelo registro no “Livro de Registro de Debêntures Nominativas” da Emissora, nos termos dos
artigos 31 e 63 da Lei das Sociedades por Ações (“Livro de Registro das Debêntures”). As
Debêntures não serão registradas para negociação em mercados regulamentados e não serão
objeto de negociação, transferência ou qualquer forma de oneração por seus titulares, sendo
proibida a sua transferência para terceiros ou a sua oneração em benefício de terceiros,
excetuada a hipótese prevista na Cláusula 3.6.13, abaixo.
3.6.2. A Securitizadora fica desde já autorizada a reter do pagamento do preço
de integralização das Debêntures: (i) na Data de Integralização, a respectiva proporção referente
às comissões devidas ao coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”) e a eventuais
instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro que venham a
participar da Oferta (“Participantes Especiais”), nos termos do contrato de distribuição da Oferta,
a ser celebrado entre a Emissora, os Fiadores, a Securitizadora e o Coordenador Líder (“Contrato
de Distribuição”); e (ii) na Data de Integralização, o Valor Total do Fundo de Despesas (conforme
abaixo definido), referente à constituição do Fundo de Despesas (conforme abaixo definido).
3.6.3. A integralização das Debêntures subscritas pela Securitizadora será
realizada após o cumprimento das condições precedentes dispostas do Contrato de Distribuição
(“Condições Precedentes”), de forma integral, quando da integralização dos CRA em sua data de
integralização conforme prevista no Termo de Securitização, observado o disposto nas Cláusula
3.6.8 e 3.6.10 abaixo.
3.6.4. Nos termos da Cláusula 3.6.2 acima, a Securitizadora deverá reter do
pagamento do preço de integralização das Debêntures o montante suficiente para o pagamento
das despesas de manutenção dos CRA por um período de 3 (três) meses consecutivos, no valor
de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) (“Valor Total do Fundo de Despesas”), para constituir,
na conta corrente nº 5098‐9, na agência 3396, do Banco Bradesco S.A. (237), de titularidade da
Emissora (“Conta do Fundo de Despesas”), o fundo de despesas previsto no Termo de
Securitização, que integrará o patrimônio separado dos CRA e terá como objetivo o pagamento
das despesas de manutenção dos CRA, conforme disciplinado no âmbito do Termo de
Securitização (“Fundo de Despesas”), sem prejuízo da parcela retida para pagamento dos
comissionamentos devidos, conforme previsto na Cláusula 3.6.2 acima.
3.6.5. Observado o previsto no Termo de Securitização com relação à
manutenção do Fundo de Despesas, trimestralmente, em todo 5º (quinto) Dia Útil dos meses de
março, junho, setembro e dezembro, a Securitizadora: (i) deverá enviar notificação à Emissora
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informando: (a) o Valor Total do Fundo de Despesas para realização do pagamento pela Emissora;
e (b) as respectivas despesas pagas com os recursos do Fundo de Despesas no último trimestre,
com cópias dos comprovantes de pagamento de cada despesa e classificação de referida despesa
dentro do rol autorizado no âmbito do Termo de Securitização; e (iii) verificará se o montante do
Fundo de Despesas está inferior ao Valor Total do Fundo de Despesas.
3.6.5.1.
Sem prejuízo da declaração de vencimento antecipado
conforme disposto nesta Escritura, caso não haja recomposição pela Emissora do Valor Total do
Fundo de Despesas, no prazo de 3 (três) Dias Úteis após o recebimento pela Emissora da
comunicação enviada pela Securitizadora, a Securitizadora solicitará à Emissora a realização do
pagamento das despesas de forma direta ou o devido depósito, na Conta do Fundo de Despesas,
do montante suficiente para recomposição do Valor Total do Fundo de Despesas, mediante o
envio de memória de cálculo detalhada, incluindo os recursos estimados para manutenção das
despesas atribuídas ao Fundo de Despesas para o próximo trimestre.
3.6.5.2.
Caso, em até 3 (três) Dias Úteis após o recebimento pela
Emissora da comunicação enviada pela Securitizadora, o Valor Total do Fundo de Despesas não
seja recomposto pela Emissora ou eventual despesa não seja adimplida de forma direta pela
Emissora, a Securitizadora ficará autorizada a utilizar os recursos do patrimônio separado dos
CRA, incluindo, mas não se limitando aos valores vincendos de pagamento das Debêntures, para
pagamento das referidas despesas. Na ausência de pagamento pela Emissora e na insuficiência
dos recursos do patrimônio separado dos CRA, referidas despesas serão arcadas pelos titulares
dos CRA na proporção dos respectivos CRA detidos por cada um deles.
3.6.5.3.
Conforme estabelecido no Termo de Securitização, o Fundo
de Despesas será utilizado exclusivamente para o pagamento das despesas previstas na Cláusula
10.1 abaixo, as quais são de responsabilidade da Emissora.
3.6.6. Os recursos do Fundo de Despesas, mantido na Conta do Fundo de
Despesas, e a Conta Centralizadora estarão abrangidos pela instituição do regime fiduciário dos
CRA e integrarão o respectivo patrimônio separado, sendo certo que serão aplicados pela
Securitizadora em: (i) letras financeiras do Tesouro de emissão do Tesouro Nacional; (ii)
certificados de depósitos bancários com liquidez diária emitidos por instituições financeiras que
tenham a classificação de risco igual ou superior ao risco soberano, em escala nacional, atribuída
pela Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda., Fitch Ratings Brasil Ltda. ou Moody's América
Latina Ltda.; ou (iii) operações compromissadas com lastro em títulos públicos pós fixados e
indexados à SELIC, de emissão do Governo Federal do Brasil, com liquidez diária; (“Investimentos
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Permitidos”). Os resultados decorrentes desse investimento integrarão automaticamente o
respectivo Fundo de Despesas.
3.6.7. Caso, quando da liquidação integral dos CRA e após a quitação de todas as
despesas previstas no Termo de Securitização, ainda existam recursos remanescentes no Fundo
de Despesas, a Securitizadora deverá transferir o montante excedente, incluindo os recursos
relativos aos Investimentos Permitidos e todos e quaisquer rendimentos decorrentes dos
Investimentos Permitidos, líquido de tributos, taxas e encargos, para a Conta de Livre
Movimentação (abaixo definida), de titularidade da Emissora, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da liquidação integral dos CRA.
3.6.8. Na hipótese de, por ocasião do encerramento da Oferta, a demanda
apurada junto a investidores para integralização dos CRA ser inferior a 240.000 (duzentos e
quarenta mil) CRA, a quantidade de Debêntures emitidas, conforme prevista na Cláusula 3.4.1
acima desta Escritura, que conferirá lastro aos CRA, será reduzida proporcionalmente, com o
consequente cancelamento das Debêntures não integralizadas, nos termos da Cláusula 3.4.3
acima.
3.6.9. Em razão da possibilidade de cancelamento das Debêntures não
integralizadas, nos termos da Cláusula 3.6.8 acima, o Valor Total da Emissão poderá ser inferior
às Debêntures emitidas e subscritas, as quais perfazem a quantia de, nesta data,
R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), de forma a refletir a efetiva colocação
dos CRA no âmbito da Oferta.
3.6.10. O não cumprimento, até a data de divulgação do anúncio de início da
Oferta, da totalidade das Condições Precedentes (exceto se o Coordenador Líder, a seu exclusivo
critério, conceder dispensa para cumprimento de alguma das Condições Precedentes),
acarretará o cancelamento de pleno direito das Debêntures e da sua subscrição registrada no
Livro de Registro das Debêntures, não produzindo quaisquer efeitos de direito, sem qualquer
ônus às Partes, exceto no que se refere ao pagamento, pela Emissora, das comissões devidas nos
termos do Contrato de Distribuição e nos demais instrumentos celebrados com os prestadores
de serviços no âmbito da Oferta, bem como do pagamento das despesas da Emissão, conforme
aplicáveis.
3.6.11. Os pagamentos referentes à integralização das Debêntures serão
realizados em moeda corrente nacional, mediante Transferência Eletrônica Disponível ‐ TED, pela
Securitizadora em favor da Emissora, a qual receberá os referidos valores na conta corrente nº
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51988‐3 de titularidade da Emissora, mantida na agência nº 0944 do Banco Itaú S.A. (“Conta de
Livre Movimentação”), observado o disposto na Cláusula 3.6.2 acima.
3.6.12. Observadas as Cláusulas 3.6.2 a 3.6.4 acima, o pagamento do preço de
integralização das Debêntures será realizado na Data de Integralização, sem a incidência de
qualquer taxa de desconto, desde que a integralização dos CRA, na respectiva Data de
Integralização, ocorra até as 16:00 horas (inclusive), considerando o horário local da cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, ou no Dia Útil (abaixo definido) imediatamente posterior, caso
tal liquidação financeira ocorra após as 16:00 horas (exclusive), sem a incidência de quaisquer
encargos, penalidades, tributos ou correção monetária.
3.6.13. A Debenturista poderá promover a transferência, a qualquer título, parcial
ou total das Debêntures de sua titularidade, desde que integralizadas, ou dos créditos delas
decorrentes, observado que, enquanto as Debêntures estiverem vinculadas ao patrimônio
separado dos CRA, tal transferência:
(i)

observará o previsto no Termo de Securitização com relação à necessidade de
aprovação prévia em assembleia de Titulares de CRA; e

(ii)

poderá ocorrer de forma parcial ou integral, apenas nas seguintes hipóteses: (i)
liquidação do patrimônio separado dos CRA, caso em que ocorrerá a dação em
pagamento das Debêntures aos Titulares de CRA, conforme previsto no Termo de
Securitização; ou (ii) declaração de vencimento antecipado dos CRA, conforme
previsto no Termo de Securitização, sem que haja liquidação financeira das
Debêntures.

3.6.14. No âmbito de qualquer transferência de Debêntures e desde que os
requisitos estabelecidos nos itens anteriores desta cláusula tenham sido atendidos, as Partes
obrigam‐se a promover a transferência das Debêntures por meio de averbação em termo de
transferência de titularidade das Debêntures, lavrado no “Livro de Registro de Transferência de
Debêntures” da Emissora, e formalizada mediante a inscrição do novo titular das Debêntures no
Livro de Registro das Debêntures da Emissora.
3.6.15. Caso as Debêntures sejam transferidas pela Securitizadora a outros
titulares o termo “Debenturista” designará todos os titulares de Debêntures, os quais serão
titulares de todos os direitos, obrigações, poderes, faculdades, prerrogativas e pretensões
atribuídas, por lei ou contrato, aos titulares das Debêntures.
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3.6.16. As decisões da Securitizadora no âmbito desta Escritura, enquanto titular
de Debêntures, deverão observar o disposto no Termo de Securitização ou o que vier a ser
deliberado pelos Titulares de CRA, conforme o caso.
3.7.

Vinculação aos CRA

3.7.1. As Debêntures serão vinculadas aos CRA objeto da série única da 48ª
(quadragésima oitava) emissão da Securitizadora, nos termos da Lei 11.076, a serem distribuídos
por meio da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400.
3.7.2. Em razão da vinculação das Debêntures aos CRA, a Emissora declara ter
ciência e concorda que, em razão do regime fiduciário a ser instituído pela Securitizadora, na
forma do artigo 39 da Lei 11.076, o qual será regido, no que couber, pelas disposições do artigo
9º da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme alterada (“Lei 9.514”), todos e
quaisquer recursos devidos à Securitizadora, em decorrência de sua titularidade das Debêntures,
estarão expressamente vinculados aos pagamentos a serem realizados aos Titulares de CRA e
não estarão sujeitos a qualquer tipo de compensação com obrigações da Securitizadora.
3.7.3. Por força da vinculação das Debêntures aos CRA, fica desde já estabelecido
que a Securitizadora, exceto se previsto de forma contrária nesta Escritura ou no Termo de
Securitização, deverá manifestar‐se, em qualquer Assembleia Geral de Debenturistas convocada
para deliberar sobre quaisquer assuntos relativos às Debêntures, conforme orientação
deliberada em Assembleia Geral de Titulares de CRA.
4.

Características das Debêntures
4.1.

Características Básicas

4.1.1. Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário, na Data de Emissão
(conforme definido abaixo), será de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”).
4.1.2. Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 240.000 (duzentas e quarenta
mil) Debêntures, observado o previsto na Cláusula 3.4.3.
4.1.3. Data de Emissão. Para todos os efeitos, a data de emissão das Debêntures
será 29 de junho de 2020 (“Data de Emissão”).
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4.1.4. Data de Vencimento. A data de vencimento das Debêntures será 23 de
julho de 2025 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e
resgate antecipado das Debêntures, nos termos desta Escritura.
4.1.5. Colocação. As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem
intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e
qualquer esforço de venda perante investidores.
4.1.6. Subscrição. As Debêntures serão subscritas pela Securitizadora, em uma
única data, por meio da assinatura de boletim de subscrição, conforme modelo constante no
Anexo II (“Boletim de Subscrição”) à presente Escritura.
4.1.7. Conversibilidade. As Debêntures serão não conversíveis em ações de
emissão da Emissora.
4.1.8. Espécie. As Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia
adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, as
Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares.
4.1.9. Forma e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob
a forma nominativa, sem emissão de cautelas ou certificados, provando‐se a sua titularidade pelo
Livro de Registro das Debêntures da Emissora, nos termos dos artigos 31 e 63 da Lei das
Sociedades por Ações.
4.2.

Atualização do Valor Nominal Unitário e Remuneração das Debêntures

4.2.1. Atualização. O Valor Nominal Unitário ou seu saldo será atualizado, a partir
do primeiro dia útil anterior à Data de Integralização, pela variação percentual acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo ‐ IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA”), calculada de forma pro rata temporis por Dias Úteis até a
integral liquidação das Debêntures, sendo o produto da atualização incorporado ao Valor
Nominal Unitário ou seu saldo automaticamente, calculada de acordo com a seguinte fórmula
(“Valor Nominal Unitário Atualizado”):
VNa VNe C
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onde:
“VNa” = Valor Nominal Unitário Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento;
“VNe” = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de juros
e/ou atualização monetária, ou após cada amortização, se houver, referenciados à Data de
Integralização, calculados/informados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
“C” = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento, apurado da seguinte forma:
dup




NI k dut 


C   


NI
k 1 
k 1 


n

onde:
k = número de ordem de NIk, variando de 1 até n;
“n” = número total de números‐índices do IPCA considerados na atualização, sendo ‘n’ um
número inteiro;
“NIk” = valor do número‐índice do IPCA do mês anterior ao mês de atualização, caso a atualização
seja em data anterior ou na própria Data de Aniversário (conforme abaixo definido). Após a Data
de Aniversário, ‘NIk’ corresponderá ao valor do número‐índice do IPCA do mês de atualização;
“NIk‐1” = valor do número‐índice do IPCA do mês anterior ao mês ‘k’;
“dup” = número de Dias Úteis entre o primeiro dia útil anterior à Data de Integralização ou a Data
de Aniversário imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, limitado ao número
total de Dias Úteis de vigência do número‐índice do IPCA, sendo ‘dup’ um número inteiro; e
“dut” = número de Dias Úteis entre a Data de Aniversário imediatamente anterior e a Data de
Aniversário imediatamente subsequente, sendo ‘dut’ um número inteiro.
Observações:
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A aplicação da atualização monetária incidirá no menor período permitido pela legislação em
vigor, sem necessidade de ajuste nesta Escritura ou qualquer outra formalidade.

Os fatores resultantes das expressões
são considerados com 8 (oito) casas decimais,
sem arredondamento. O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando‐
se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesseis)
casas decimais, sem arredondamento.
O número‐índice do IPCA deverá ser utilizado considerando‐se idêntico número de casas
decimais daquele divulgado pelo IBGE.
Considera‐se como mês da atualização o período mensal compreendido entre duas Datas de
Aniversário consecutivas.
Caso o número‐índice do IPCA referente ao mês de atualização não esteja disponível, deverá ser
utilizado um número índice projetado, calculado com base na última projeção disponível,
divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a seguir:
NIkp = NIk‐1 x (1+Projeção)
onde:
“NIkp” = número índice projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas)
casas decimais, com arredondamento;
“NIk” = conforme definido acima; e
“Projeção” = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização.
O número índice projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado
o número‐índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma
compensação entre a Emissora e a Debenturista quando da divulgação posterior do IPCA que
seria aplicável.
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O número índice do IPCA bem como as projeções de variação deverão ser utilizados considerando
idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração.
Considera‐se como “Data de Aniversário” toda data de pagamento conforme descrita no Anexo
I à presente Escritura, e caso referida data não seja um Dia Útil, ou não exista, o primeiro Dia Útil
subsequente).
Considera‐se como mês de atualização o período mensal compreendido entre duas Datas de
Aniversário consecutivas.
Os valores dos finais de semana ou feriados serão iguais ao valor do Dia Útil subsequente.
O número‐índice do IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais
ao divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo.
4.2.2. Remuneração das Debêntures. As Debêntures farão jus a juros
remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal
Unitário Atualizado, conforme o caso, a serem definidos em procedimento de bookbuilding, em
todo caso limitado ao maior entre (i) 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento)
ao ano; e (ii) a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA principal, nova denominação
da nota do tesouro nacional, série B, principal (NTN‐B) com vencimento em agosto de 2024 (“Tesouro
IPCA”), apurado no Dia Útil imediatamente anterior à data do procedimento de bookbuilding, e até
3,50% (três inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, calculada pro rata temporis a partir do primeiro dia útil anterior à Data de
Integralização ou última data de pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo
pagamento, de acordo com a seguinte fórmula (“Remuneração”):

onde:

� � 𝑉𝑉𝑉𝑉� � �𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 ��𝐹𝐹𝐹𝐹� � 1�

“J” = valor dos juros remuneratórios unitários devidos no final do i‐ésimo Período de
Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;
“VNA” = conforme definido na fórmula do item 4.2.1 acima;
“Fator Juros” = Fator de Juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,
apurado da seguinte forma:
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��

onde:

���
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
� 1�
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 ��𝐹𝐹𝐹𝐹� � �
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“Taxa”: o maior entre (i) 5,25% (cinco inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano; e (ii)
a somatória, de forma exponencial, entre o Tesouro IPCA, apurado no Dia Útil imediatamente
anterior à data do procedimento de bookbuilding, e até 3,50% (três inteiros e cinquenta
centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e
“DP”: corresponde ao número de Dias Úteis entre o primeiro dia útil anterior à Data da
Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou a Data de Pagamento da
Remuneração imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e a data
de cálculo sendo “n” um número inteiro.
4.2.3. Os valores relativos à Remuneração serão pagos em 10 (dez) parcelas,
conforme datas previstas no Anexo I, observadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo
Total e Eventos de Vencimento Antecipado previstas nas Cláusulas 4.8.3 e 5, respectivamente,
desta Escritura.
4.2.4. O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 7 (sete) parcelas,
sendo a primeira na data de 25 de julho de 2022, conforme datas definidas no Anexo I, nos
termos da Cláusula 4.6.1 abaixo.
4.2.5. Todos os pagamentos devidos pela Emissora aos titulares de Debêntures
deverão ocorrer nas respectivas datas de pagamento previstas ou determinadas na presente
Escritura.
4.2.6. Sem prejuízo das obrigações de pagamento assumidas pela Emissora nos
termos dessa Escritura, a Securitizadora se compromete a enviar à Emissora, via correio
eletrônico: (i) até as 15:00 horas do Dia Útil imediatamente anterior a cada uma das Datas de
Pagamento da Remuneração, datas de pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado ou Data
de Vencimento, conforme o caso (considerando o horário local da cidade de São Paulo, estado
de São Paulo), uma estimativa do valor a ser pago pela Emissora na Conta Centralizadora (abaixo
definida) a título de Remuneração ou de amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado,
conforme o caso, conforme cronograma constante do Anexo I à presente Escritura; e (ii) até as
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10:00 horas de cada uma das Datas de Pagamento da Remuneração, datas de pagamento do
Valor Nominal Unitário Atualizado ou Data de Vencimento, conforme o caso (considerando o
horário local da cidade de São Paulo, estado de São Paulo), o valor exato a ser pago pela Emissora
em referida data na Conta Centralizadora, a título de Remuneração ou de amortização do Valor
Nominal Unitário Atualizado, conforme o caso.
4.2.6.1.
A ausência de envio da notificação prevista na Cláusula 4.2.6
acima, pela Securitizadora, ou o seu envio tardio: (i) não eximirá a Emissora do dever de realizar
os pagamentos na data em que forem devidos; e (ii) autorizará a Emissora a utilizar, para fins do
pagamento, seus próprios cálculos, nos termos dos documentos relativos à emissão dos CRA e à
Oferta, sendo certo que a Emissora ficará obrigada a pagar a Securitizadora quaisquer valores
remanescentes caso seja verificada divergência entre os cálculos realizados pela Emissora e os
cálculos realizados pela Securitizadora.
4.2.7. A Emissora está, desde já, autorizada a ajustar a Remuneração das
Debêntures após concluído o procedimento de bookbulding, sem necessidade de realização de
Assembleia Geral de Debenturistas ou aprovação societária pela Emissora, desde que tal
alteração seja devidamente formalizada antes da Data de Integralização, mediante a celebração
pelas Partes do respectivo aditamento a esta Escritura e cumprimento das formalidades de que
trata a Cláusula 2ª acima.
4.2.8. Considera‐se “Período de Capitalização”: o período que se inicia: (i) a partir
da Data do primeiro dia útil anterior à Integralização dos CRA (inclusive) e termina na primeira
Data de Pagamento da Remuneração (exclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização;
e (ii) em cada Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive), no caso
dos demais Períodos de Capitalização, e termina na Data de Pagamento da Remuneração do
respectivo período (exclusive), tudo conforme as datas na coluna “Datas de Pagamento da
Remuneração” da tabela constante no Anexo I à presente Escritura. Cada Período de
Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento ou a
data do resgate ou do vencimento antecipado das Debêntures, conforme o caso.
4.3.

Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou Extinção do IPCA

4.3.1. No caso de indisponibilidade temporária ou ausência de apuração do IPCA
por mais de 10 (dez) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e
divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção ou impossibilidade de sua aplicação por imposição
legal ou determinação judicial, deverá ser aplicada, em sua substituição: (i) a taxa que vier
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legalmente a substituí‐la; ou (ii) no caso de inexistir substituto legal para o IPCA, o IGP‐M; ou (iii)
exclusivamente na ausência deste, o Agente Fiduciário ou a Emissora deverá convocar, em até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data em que tomar conhecimento de quaisquer dos eventos
referidos acima, Assembleia Geral de Titulares de CRA, a qual terá como objeto a deliberação
pelos Titulares de CRA, de comum acordo com a Emissora e a Securitizadora, sobre o novo
parâmetro de Remuneração, parâmetro este que deverá preservar o valor real e os mesmos
níveis da Remuneração. Tal Assembleia Geral de Titulares de CRA deverá ser realizada dentro do
prazo de 20 (vinte) dias contados da publicação do edital de convocação, em qualquer
convocação.
4.3.2. Até a deliberação da Taxa Substitutiva será utilizada, para o cálculo do valor
de quaisquer obrigações previstas no Termo de Securitização, o último IPCA divulgado
oficialmente, até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro, não
sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e os Titulares de CRA
quando da divulgação posterior da taxa/índice de Remuneração/atualização que seria aplicável.
4.3.3. Caso o IPCA venha a ser divulgado antes da realização da Assembleia Geral
de Titulares de CRA, a referida Assembleia Geral não será mais realizada, e o IPCA divulgado
passará novamente a ser utilizado para o cálculo da Remuneração.
4.3.4. Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emissora e os
titulares dos CRA, ou, caso não seja realizada a Assembleia Geral de Titulares de CRA por falta de
quórum de instalação ou por falta de quórum de deliberação em segunda convocação, nos
termos do Termo de Securitização, a Securitizadora deverá resgatar antecipadamente os CRA, no
prazo de 3 (três) Dias Úteis, contados da realização do resgate das Debêntures pela Emissora, e,
consequentemente, a Emissora realizará o resgate antecipado das Debêntures, no prazo de: (i)
30 (trinta) dias da data de encerramento da respectiva Assembleia Geral de Titulares de CRA; (ii)
30 (trinta) dias da data em que tal assembleia deveria ter ocorrido, considerando primeira e
segunda convocações, ou (iii) de outra data que venha a ser definida em referida assembleia,
pelo saldo devedor do Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido da Remuneração devida até
a data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis, a partir da Data da Integralização
(conforme abaixo definida) ou da última Data de Pagamento da Remuneração, o que ocorrer por
último. Nesta alternativa, para o cálculo da Remuneração, para cada dia do período em que
ocorra a ausência de taxas, será utilizada o último IPCA disponível, sem qualquer incidência de
prêmio ou aplicação de taxa de desconto. As Debêntures, uma vez resgatadas antecipadamente
nos termos deste item, serão canceladas pela Emissora.
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4.4.

Repactuação Programada
4.4.1. As Debêntures não serão objeto de repactuação programada.

4.5.

Prazo e Forma de Subscrição e Integralização

4.5.1. As Debêntures serão subscritas nas respectivas Datas de Integralização
(abaixo definido), mediante a celebração, pela Securitizadora, do Boletim de Subscrição, na
forma do Anexo II à presente Escritura.
4.5.2. As Debêntures serão integralizadas a qualquer tempo, durante o período
da Oferta, conforme ocorra a integralização dos CRA (“Data de Integralização”), observados os
termos e condições do Termo de Securitização.
4.5.3. As Debêntures serão integralizadas na Data de Integralização, pelo seu
Valor Nominal Unitário, observado que extrato da conta corrente ou o comprovante de depósito
dos recursos em conta corrente da Emissora pela Securitizadora, servirão como provas de
pagamento e de quitação das obrigações previstas no Boletim de Subscrição.
4.6.

Amortização

4.6.1. Amortização das Debêntures. O Valor Nominal Unitário Atualizado será
pago pela Emissora em 7 (sete) parcelas, sendo a primeira em 25 de julho de 2022, conforme
datas previstas no Anexo I, observadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total e
Eventos de Vencimento Antecipado previstas nas Cláusulas 4.8.3 e 5 respectivamente, desta
Escritura.
4.7.

Condições de Pagamento

4.7.1. Local e Horário de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as
Debêntures serão efetuados pela Emissora mediante depósito na conta do patrimônio separado
dos CRA, de titularidade da Securitizadora, qual seja, conta corrente nº 5051‐2, mantida na
agência 3396 do Banco Bradesco S.A. (237) (“Conta Centralizadora”), até às 15:00 horas do dia
do respectivo pagamento.
4.7.2. Prorrogação dos Prazos. Considerar‐se‐ão automaticamente prorrogadas
as datas de pagamento de qualquer obrigação relativa às Debêntures, pela Emissora, até o
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primeiro Dia Útil (conforme definição abaixo) subsequente, se a data de vencimento da
respectiva obrigação coincidir com dia que não seja Dia Útil para fins de pagamentos, sem
qualquer acréscimo ou penalidade ao valor a ser pago.
4.7.3. Para todos os fins desta Escritura, considera‐se “Dia Útil” (ou “Dias Úteis”)
todo dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional na República Federativa
do Brasil.
4.7.4. Tendo em vista a vinculação das Debêntures aos CRA, nos termos da
Cláusula 3.7 acima, caso as datas em que venham a ocorrer eventos no âmbito da B3, conforme
previsto no Termo de Securitização, sejam dias em que a B3 não esteja em funcionamento,
considerar‐se‐á como a data devida para o referido evento o dia imediatamente subsequente em
que a B3 esteja em funcionamento.
4.7.5. Não prorrogação. O não comparecimento da Debenturista para receber o
valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora, nos termos previstos
nesta Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, se for o caso, não lhe dará direito
ao recebimento de remuneração e encargos moratórios no período relativo ao atraso no
recebimento, sendo‐lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo
vencimento ou do comunicado.
4.7.6. Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a
data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não
compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago, acrescido da
Remuneração devida, que continuará a incidir sobre o valor original do débito em atraso,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.
4.7.7. Imunidade Tributária. Caso a Debenturista goze de algum tipo de
imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar à Emissora, no prazo mínimo de 10
(dez) Dias Úteis antes da data prevista para recebimento de valores relativos às Debêntures,
documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter
descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em
vigor.
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4.8. Aquisição Facultativa, Amortização Extraordinária Facultativa e Resgate
Antecipado Facultativo Total.
Aquisição Facultativa
4.8.1. A Emissora não poderá adquirir as Debêntures da presente Emissão, nos
termos do artigo 55, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações.
Amortização Extraordinária Facultativa
4.8.2. Não haverá amortização extraordinária facultativa das Debêntures.
Resgate Antecipado Facultativo Total
4.8.3. A Emissora poderá optar por realizar o resgate antecipado da totalidade
das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”), a qualquer momento após a Data de
Integralização, sendo certo que, nessa hipótese:
(i)

a Emissora deverá encaminhar comunicado à Debenturista com, no mínimo, 30
(trinta) dias de antecedência da data na qual será realizado do Resgate Antecipado
Facultativo Total, contendo: (a) manifestação da Emissora no sentido de que
pretende realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total, e (b) a data em que o
preço de resgate das Debêntures será pago (“Preço de Resgate”); e

(ii)

o Preço de Resgate, o qual será confirmado no Dia Útil imediatamente anterior à
data em que se efetivará o resgate, deverá corresponder ao maior valor entre (i)
o Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário
Atualizado, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis, desde o primeiro dia útil anterior à Data de Integralização (inclusive), ou
a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior (inclusive),
conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total
(exclusive), acrescido de prêmio equivalente a 0,7% (sete décimos por cento)
multiplicado pelo prazo médio remanescente (“Prêmio”), e (ii) o valor resultante
da fórmula a seguir:
�

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃�
� 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀é𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑥𝑥 0,70%
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ç𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅���� � ��
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴çã𝑜𝑜�
���
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“PMTk” = valor para a k‐ésima parcela de juros e/ou amortização de principal dos
CRA, devidamente atualizados monetariamente até a data do efetivo pagamento
do Resgate Antecipado Facultativo Total;
“n” = número de parcelas de juros e/ou amortização dos CRA devidas aos
investidores após a data em que efetivamente ocorrerá o Resgate Antecipado
Facultativo Total, sendo “n” um número inteiro;
“Fator Antecipação” = Fator apurado conforme fórmula a seguir, calculado com 9
(nove) casas decimais, sem arredondamento:
��

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴çã𝑜𝑜� � ��1 � 𝑃𝑃𝐴𝐴�𝐹𝐹�𝐹𝐹𝐹𝐹 �𝐷𝐷�𝐴𝐴� ∗ �1 � �𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴çã𝐹𝐹�����
Onde:

“Tesouro IPCA” = A taxa do Tesouro IPCA, com duration mais próximo ao prazo
médio remanescente dos CRA, baseada na cotação indicativa divulgada pela
ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), apurada no 3º
(terceiro) dia útil imediatamente anterior à data do Resgate Antecipado
Facultativo Total;
“Spread de Antecipação” = spread a ser apurado na data de realização do
Procedimento de Bookbuilding, representado pela diferença entre as taxas de
juros das Debêntures e o Tesouro IPCA com vencimento em agosto de 2024;
“nk” = número de dias úteis entre a data do Resgate Antecipado Facultativo Total
e a data de pagamento da respectiva PMTk;
Para fins do cálculo do Prêmio mencionado na cláusula 4.8.3.(ii) acima, o cálculo
do prazo médio remanescente será realizado de acordo com a seguinte fórmula:

onde:

Prazo Médio �

������𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷� � 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑃𝑃� �
������ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃� � ∗ 252

“n” = Quantidade de eventos financeiros (amortização do principal e/ou pagamento de
remuneração) das Debêntures, considerados a partir da data do Resgate Antecipado
Facultativo;
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“DUPk” = prazo remanescente de cada PMTk, dado em Dias Úteis, sendo prazo
remanescente entendido como o número de Dias Úteis entre a data do Resgate Antecipado
Facultativo Total e a data de pagamento do respectivo PMTk, excluindo‐se da sua contagem
a data de apuração e incluindo‐se a data do evento financeiro; e
“PMTk” = conforme definido acima.

4.8.3.1.
Exclusivamente na ocorrência de um Evento de Retenção de
Tributos, a Emissora poderá realizar o Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures, sem
o pagamento do Prêmio previsto no item (ii) da Cláusula 4.8.3 acima. Para os fins desta Escritura,
será considerado um “Evento de Retenção de Tributos”: (i) eventuais alterações na legislação
tributária, criando ou elevando alíquotas do imposto de renda incidentes sobre as Debêntures;
ou (ii) a criação de novos tributos; ou (iii) mudanças na interpretação ou aplicação da legislação
tributária por parte dos tribunais ou autoridades governamentais; ou (iv) a interpretação de
tribunais ou autoridades sobre a estrutura de outras emissões semelhantes às das Debêntures
anteriormente realizadas, de acordo com a qual a Emissora, a Debenturista, ou terceiros
responsáveis pela retenção de tributos fiquem obrigados a realizar o recolhimento de tributos
relacionados a essas operações anteriores; ou (v) outras exigências fiscais, a qualquer título,
relacionadas à estruturação, emissão, colocação, custódia ou liquidação das Debêntures, que
resulte na obrigação de retenção de tributos que não seriam incidentes caso o Evento de
Retenção de Tributos não tivesse ocorrido. Nessa hipótese:
(i)

a Emissora deverá encaminhar comunicado à Debenturista, no prazo de 10 (dez)
Dias Úteis contados da data da ocorrência do respectivo Evento de Retenção de
Tributos, contendo: (a) uma descrição do Evento de Retenção de Tributos; e (b) a
data em que o Preço de Resgate será pago; e

(ii)

o Preço de Resgate, o qual será confirmado no Dia Útil imediatamente anterior à
data em que se efetivará o resgate, deverá corresponder ao Valor Nominal
Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado, conforme o
caso, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de
Integralização (inclusive), ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo Resgate
Antecipado Facultativo Total (exclusive).
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4.8.3.2.

Não será admitido o resgate antecipado facultativo parcial

das Debêntures.
4.8.3.3.
A data para realização de qualquer Resgate Antecipado
Facultativo Total deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil.
4.8.3.4.
canceladas pela Emissora.
4.9.

As Debêntures resgatadas nos termos deste item serão

Garantia:

4.9.1. Como garantia do fiel, pontual e integral cumprimento de todas as
obrigações, presentes e futuras, principais e acessórias, assumidas pela Emissora por meio desta
Escritura, incluindo o valor nominal, encargos financeiros, multas, juros de mora e multa
moratória, de todas as obrigações pecuniárias assumidas pela Emissora nesta Escritura, incluindo
as obrigações de constituição e recomposição do Fundo de Despesas, e de todos os demais
custos, despesas e encargos oriundos desta Escritura e da legislação aplicável, incluindo despesas
judiciais e administrativas, além de eventuais tributos, taxas e comissões aplicáveis nos termos
desta Escritura (“Obrigações Garantidas”), cada Fiador presta fiança em favor da Debenturista,
obrigando‐se individualmente, neste ato, de forma irrevogável, irretratável e não solidária entre
si, como fiador e principal responsável pelo pagamento de até 20% (vinte por cento) do Valor
Total da Emissão, nos termos descritos a seguir (“Fiança”).
4.9.1.1.
As Obrigações Garantidas serão pagas pelos Fiadores,
observado o limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão por cada Fiador, na
mesma data em que ocorrer a falta de pagamento de qualquer valor devido pela Emissora, nos
termos desta Escritura, observados eventuais prazos de cura aplicáveis, incluindo, os montantes
devidos ao titular das Debêntures a título de principal, Remuneração ou encargos, de qualquer
natureza, independentemente do envio de qualquer notificação aos Fiadores.
4.9.1.2.
Os Fiadores, neste ato: (i) expressamente renunciam aos
benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos
artigos 366, 368, 821, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, conforme alterada (“Código Civil”) e artigo 794, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015,
conforme alterada (“Código de Processo Civil”); (ii) em razão da obrigação solidária de cada
Fiador com a Emissora, observado o limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão
por cada Fiador, reconhecem que não lhes assiste o benefício de ordem; e (iii) responsabilizam‐
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se solidariamente com a Emissora, observado o limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total
da Emissão por cada Fiador, por todos os acessórios da dívida, nos termos do artigo 822 do
Código Civil.
4.9.1.3.
Os Fiadores sub‐rogar‐se‐ão nos direitos detidos pela
Debenturista contra a Emissora caso venham a honrar, total ou parcialmente, a Fiança, até o
limite da parcela das Obrigações Garantidas por cada um deles efetivamente honrada, que não
poderá ultrapassar o limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão por cada
Fiador.
4.9.1.4.
A presente Fiança entrará em vigor na Data de Emissão,
permanecendo válida e vigente em todos os seus termos até o pagamento integral das
Obrigações Garantidas, extinguindo‐se imediata e automaticamente mediante seu integral
cumprimento.
4.9.1.5.
A presente Fiança poderá ser executada e exigida pela
Debenturista quantas vezes for necessário até a integral liquidação das Obrigações Garantidas,
observado o limite de até 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão por cada Fiador.
4.9.1.6.
Os Fiadores desde já concordam e obrigam‐se a somente
exigir e demandar da Emissora qualquer valor por eles honrados nos termos da Fiança após a
Debenturista ter recebido todos os valores a eles devidos nos termos desta Escritura.
4.9.1.7.
Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pela
Debenturista, dos prazos para execução da Fiança não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda
ou novação de qualquer direito ou faculdade aqui previsto.
4.10. Publicação na Imprensa
4.10.1. As decisões decorrentes desta Escritura que, de qualquer forma, envolvam
os interesses da Debenturista, serão publicadas no jornal “Correio de Araxá”, da cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, ressalvadas eventuais
dispensas de publicação. A Emissora poderá alterar os jornais acima por outro jornal de grande
circulação que seja adotado para suas publicações societárias, mediante prévia comunicação por
escrito à Debenturista.
4.11. Liquidez e Estabilização
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4.11.1. Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado
contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as Debêntures.
4.12. Fundo de Amortização
4.12.1. Não será constituído fundo de amortização para a presente Emissão.
5.

Vencimento Antecipado
5.1.

Vencimento Antecipado Automático

5.1.1. Observados os Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático
(conforme definido abaixo), nos termos da Cláusula 5.2.1 abaixo e eventuais prazos de cura
aplicáveis, independente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, ou mesmo de
assembleia de titulares de Debêntures ou de CRA, todas as obrigações constantes desta Escritura
serão declaradas antecipadamente vencidas, pelo que se exigirá da Emissora o pagamento
integral, com relação a todas as Debêntures, do Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do
Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração devida, calculada pro rata
temporis, desde o primeiro dia útil anterior à Data de Integralização, ou a última Data de
Pagamento da Remuneração, o que ocorrer por último, até a data do efetivo pagamento, e de
quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos desta Escritura
(“Montante Devido Antecipadamente”), nas seguintes hipóteses, observados eventuais prazos
de cura aplicáveis (“Eventos de Vencimento Antecipado Automático”):
(i)

inadimplemento, pela Emissora ou pelos Fiadores, de quaisquer de suas
obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas a esta Escritura e às
Debêntures, não sanadas no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data do
respectivo inadimplemento, sem prejuízo da incidência de Encargos Moratórios e
da Remuneração, conforme aplicável, incidente após o vencimento das
respectivas obrigações pecuniárias até seu efetivo pagamento pela Emissora ou
pelos Fiadores;

(ii)

liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação ou extinção, da Emissora, ou
qualquer de suas controladas, sociedade sob controle comum ou subsidiárias,
exceto se a referida liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação (inclusive
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incorporação de ações) ou extinção for previamente autorizada pela Debenturista
conforme deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA;
(iii)

alteração no Controle da Emissora, que resulte na transferência, direta ou indireta,
do Controle da Emissora ou na perda de referido Controle da Emissora por seus
Fiadores, exceto se previamente autorizado pela Debenturista conforme
deliberação em Assembleia Geral de Titulares de CRA especialmente convocada
com esse fim;

(iv)

cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de
transferência a terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora ou pelos Fiadores,
de qualquer de suas obrigações nos termos desta Escritura, exceto se previamente
autorizado na Escritura ou pela Debenturista conforme deliberação em
Assembleia Geral de Titulares de CRA;

(v)

(a) pedido de recuperação judicial ou submissão ou proposta a qualquer credor ou
classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação extrajudicial,
formulado pela Emissora ou qualquer de suas Controladas, sociedades sob
controle comum, coligadas ou entidades Controladoras da Emissora que
eventualmente venham a ser instituídas após a presente data,
independentemente de deferimento do processamento da recuperação ou de sua
concessão pelo juiz competente; ou (b) declaração de insolvência, pedido de
autofalência, ou pedido de falência formulado por terceiros, não elidido no prazo
legal ou decretação de falência da Emissora, de suas Controladas, sociedades sob
controle comum, coligadas ou de entidades Controladoras da Emissora que
eventualmente venham a ser instituídas após a presente data; ou (c) a ocorrência
de qualquer evento que para os fins da legislação aplicável à época na qual ocorrer
o evento tenha os mesmos efeitos jurídicos da decretação da insolvência, falência,
recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora, suas Controladas, sociedades
sob controle comum, coligadas ou das entidades Controladoras da Emissora que
eventualmente venham a ser instituídas após a presente data;

(vi)

declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária da
Emissora, de quaisquer de suas Controladas, sociedades sob controle comum,
subsidiárias ou entidades Controladoras da Emissora que eventualmente venham
a ser instituídas após a presente data, em qualquer valor (cross default ou cross
acceleration), de qualquer valor dívida bancária ou de mercado de capitais local
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ou internacional, ou de qualquer operação de financiamento da qual a Emissora
seja devedora ou coobrigada;
(vii)

inadimplemento de obrigação pecuniária, pela Emissora ou de quaisquer de suas
Controladas, coligadas ou entidades Controladoras da Emissora que
eventualmente venham a ser instituídas após a presente data, em valor individual
ou agregado superior a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio Líquido que constar
das últimas demonstrações financeiras anuais auditadas da Emissora, ou valor
equivalente em outras moedas;

(viii)

descumprimento, pela Emissora ou quaisquer de suas Controladas ou coligadas,
de qualquer decisão ou sentença judicial, arbitral ou administrativa, transitada em
julgado ou com laudo arbitral em definitivo, conforme aplicável, não sujeita a
recurso, contra a Emissora ou de quaisquer de suas Controladas ou coligadas, que
implique o pagamento de valores iguais ou superiores, no individual ou agregado,
a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio Líquido que constar das últimas
demonstrações financeiras anuais auditadas da Emissora, ou valor equivalente em
outras moedas, no prazo estipulado na referida decisão;

(ix)

distribuição ou pagamento, pela Emissora, de lucros, dividendos ou de juros sobre
capital próprio caso a Emissora esteja inadimplente com quaisquer das obrigações
pecuniárias e não pecuniárias presentes nesta Escritura;

(x)

a redução do capital social pela Emissora, após a data de assinatura desta Escritura
Emissão, exceto se: (a) realizada com o objetivo de absorver prejuízos, nos termos
do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações; ou (b) previamente autorizado
nesta Escritura ou pela Debenturista, conforme orientação determinada em
deliberação da Assembleia Geral de titulares de CRA convocada especialmente
para este fim, na forma do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações;

(xi)

resgate ou amortização de ações de emissão da Emissora;

(xii)

transformação da forma societária da Emissora, nos termos do artigo 220 a 222,
da Lei das Sociedades por Ações, em tipo societário em que não seja admitida a
emissão das Debêntures;
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(xiii)

alteração, sem autorização prévia da Debenturista, a partir de consulta aos
Titulares de CRA reunidos em assembleia geral especialmente convocada com
esse fim: (a) do objeto social da Emissora de forma a alterar suas atividades
principais ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham prevalência
ou possam representar desvios em relação às atividades atualmente
desenvolvidas pela Emissora, sendo permitida a alteração exclusivamente para
inclusão de atividades acessórias ou secundárias que sejam relacionadas à
atividade principal da Emissora; ou (b) do dividendo mínimo obrigatório constante
do estatuto social da Emissora;

(xiv)

(a) não comprovação pela Emissora de que os recursos líquidos obtidos com as
Debêntures foram utilizados na forma descrita na Cláusula 3.5 acima, ou (b)
utilização, pela Emissora, dos referidos recursos líquidos em atividades ilícitas e
em desconformidade com as leis, regulamentos e normas relativas à proteção ao
meio ambiente, ao direito do trabalho, segurança e saúde ocupacional, além de
outras normas que lhe sejam aplicáveis em função de suas atividades;

(xv)

caso a Escritura, ou por culpa da Emissora, o Termo de Securitização ou os demais
documentos relacionados à emissão dos CRA, seja, por qualquer motivo, resilido,
rescindido ou por qualquer outra forma extinto;

(xvi)

invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade da integralidade das
disposições desta Escritura, do Termo de Securitização ou dos demais documentos
relacionados à emissão dos CRA; e

(xvii) na hipótese de a Emissora ou os Fiadores questionarem judicialmente esta
Escritura ou quaisquer cláusulas e documentos relativos aos CRA.
5.2.

Vencimento Antecipado Não Automático

5.2.1. Na ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nesta Cláusula
(“Eventos de Vencimento Antecipado Não Automático” e, em conjunto com os Eventos de
Vencimento Antecipado Automático, “Eventos de Vencimento Antecipado”), não sanados no
prazo de cura eventualmente aplicável, a Debenturista deverá tomar as providências previstas
na Cláusula 5.2.3 abaixo e seguintes:
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(i)

a ocorrência de qualquer evento que para os fins da legislação aplicável à época
na qual ocorrer tenha os mesmos efeitos jurídicos da morte, interdição,
incapacidade ou insolvência de quaisquer dos Fiadores, desde que a garantia não
seja substituída, conforme prazo, termos e condições a serem aprovados em
Assembleia Geral do Titulares de CRA convocada especialmente para este fim;

(ii)

descumprimento, pela Emissora ou Fiadores, de quaisquer de suas respectivas
obrigações não pecuniárias, principais ou acessórias, relacionadas a esta Escritura,
às Debêntures ou os demais instrumentos relacionados à emissão dos CRA, não
sanadas no prazo estabelecido, ou, em caso de omissão, no prazo de até 10 (dez)
Dias Úteis, pela Emissora ou Fiadores, da data do referido descumprimento,
observado que o prazo de cura indicado nesta alínea não será aplicável na
hipótese de haver prazo de cura específico estipulado pela cláusula descumprida;

(iii)

protesto de títulos contra a Emissora, qualquer de suas Controladas,
Controladoras, sociedades sob controle comum, coligadas ou Fiadores, em valor,
individual ou agregado, igual ou superior a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio
Líquido que constar das últimas demonstrações financeiras anuais auditadas da
Emissora, ou valor equivalente em outras moedas, exceto se sanado no prazo legal
ou tiver sido validamente comprovado à Debenturista que: (a) o(s) protesto(s)
foi(ram) cancelado(s) ou suspenso(s); ou (b) o montante protestado foi
devidamente quitado pela Emissora ou pelos Fiadores;

(iv)

realização pela Emissora ou pelos Fiadores de operações com derivativos, com
exceção daquelas operações realizadas para fins exclusivos de proteção (hedge),
no curso normal dos negócios, em mercado organizado de bolsa ou balcão,
especificamente relacionadas a: (a) commodities; (b) swap de índices de inflação
(IPCA e IGP‐M), de taxas de juro (CDI, pré‐fixada, Selic, Libor e TJLP); e (c)
operações de hedge de taxa de câmbio (dólar, euro e iene);

(v)

desapropriação, confisco ou qualquer outra forma de perda de propriedade ou
posse direta por ato ou determinação de autoridade competente, pela Emissora,
por qualquer Controlada ou pelos Fiadores que afete ativos cujo valor, individual
ou agregado, seja superior ao equivalente a 2% (dois por cento) sobre o
Patrimônio Líquido que constar das últimas demonstrações financeiras anuais
auditadas da Emissora, ou valor equivalente em outras moedas;
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(vi)

caso a Emissora deixe de ter auditadas suas demonstrações financeiras por
qualquer dos seguintes auditores independentes: PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes (CNPJ 61.562.112/0001‐20), Ernst & Young Auditores
Independentes S/S (CNPJ 61.366.936/0001‐25), Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes (CNPJ 49.928.567/0001‐11) ou KPMG Auditores
Independentes (CNPJ 57.755.217/0001‐29), ou as empresas que vierem a sucedê‐
las em razão de qualquer operação de reestruturação societária;

(vii)

(a) descumprimento pela Emissora, Controladas, Controladoras ou pelos Fiadores
da Legislação Socioambiental (conforme abaixo definido), em especial, mas não
se limitando, à legislação e regulamentação relacionadas à saúde e segurança
ocupacional e ao meio ambiente, conforme decisão condenatória de segunda
instância; ou (b) se a Emissora, Controladas, Controladoras ou os Fiadores
comprovadamente incentivar, de qualquer forma, a prostituição ou utilizar em
suas atividades mão‐de‐obra infantil ou em condição análoga à de escravo, ou
ainda que caracterizem assédio moral ou sexual;

(viii)

inobservância pela Emissora ou pelos Fiadores ou quaisquer sociedades que sejam
suas controladas, controladoras diretas e indiretas, sociedades sob controle
comum ou coligadas, das normas que lhe são aplicáveis que versam sobre atos de
corrupção e atos lesivos contra a administração pública, na forma da Lei nº 12.846,
de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, e do Decreto nº 8.420, de 18 de
março de 2015 incluindo, da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, conforme
alterada, da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, conforme alterada, do
U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977 e do UK Bribery Act de 2010, se e
conforme aplicável (em conjunto “Leis Anticorrupção”), conforme admitido pela
parte infratora por escrito em declaração, termo, acordo, certidão ou qualquer
documento oficial ou constatado em sentença judicial de primeira instância;

(ix)

não obtenção, não renovação, cassação, perda ou suspensão de quaisquer
licenças ou alvarás necessários para o regular exercício das atividades
desenvolvidas pela Emissora ou qualquer de suas Controladas, que causem a
suspensão ou interrupção das atividades da Emissora ou qualquer de suas
Controladas por prazo superior a 30 (trinta) dias corridos (“Prazo de
Descontinuidade”) contados a partir da data em que as atividades forem
suspensas ou interrompidas, observado que: (a) não haverá caracterização de
evento de vencimento antecipado se antes de esgotado o Prazo de
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Descontinuidade, a Emissora comprovar aos Titulares de CRA, representados pelo
Agente Fiduciário, a retomada integral das atividades da Emissora ou qualquer de
suas Controladas impactada pelo evento em questão em decorrência da obtenção
de provimento jurisdicional ou administrativo. Será concedido prazo adicional de
no máximo 15 (quinze) dias corridos a partir do término do Prazo de
Descontinuidade para referida comprovação da retomada das atividades, desde
que a Emissora ou qualquer de suas Controladas impactada pelo evento em
questão comprove, antes do término do Prazo de Descontinuidade, ter realizado
o devido e tempestivo diligenciamento necessário para retomada de suas
atividades durante o Prazo de Descontinuidade mas não tenha obtido o
provimento jurisdicional ou administrativo favorável dentro do Prazo de
Descontinuidade em razão da demora ou ausência de manifestação do órgão
público competente; e (b) se, após esgotado o Prazo de Descontinuidade, o
provimento jurisdicional ou administrativo em questão perder, total ou
parcialmente, seus efeitos, a qualquer tempo, e não houver a retomada da
atividade operacional, haverá caracterização do evento de vencimento
antecipado;
(x)

comprovação de que qualquer das declarações prestadas pela Emissora ou pelos
Fiadores no âmbito desta Escritura e dos demais documentos relacionados à
emissão dos CRA eram falsas, incorretas ou enganosas nas datas em que foram
prestadas, observado que as declarações incorretas, cuja a falta de correção não
afete a Oferta, poderão ser objeto de correção pela Emissora ou pelos Fiadores
em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data que os mesmos forem cientificados
ou tomarem ciência da falta de correção;

(xi)

invalidade, nulidade, ineficácia ou inexequibilidade exclusivamente de disposições
desta Escritura, do Termo de Securitização ou dos demais documentos
relacionados à emissão dos CRA;

(xii)

constituição de qualquer ônus sobre as Debêntures por culpa da Emissora, que
não seja decorrente da sua vinculação à emissão dos CRA, nos termos previstos
nesta Escritura, que não seja sanado, de forma definitiva, ou suspenso por medida
judicial, no prazo de 15 (quinze) dias contados: (a) de sua constituição, inclusive
no Livro de Registro das Debêntures, ou (b) do envio de notificação informando
sobre a constituição de qualquer ônus sobre as Debêntures;
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(xiii)

descumprimento pela Emissora, Controladas, Controladoras ou pelos Fiadores das
obrigações estabelecidas pela legislação criminal aplicável, conforme admitido
pela parte infratora por escrito em declaração, termo, acordo, certidão ou
qualquer documento oficial ou constatado em sentença de primeira instância;

(xiv)

caso, quaisquer dos documentos relacionados à Oferta, inclusive aditamentos,
não sejam devidamente formalizados ou registrados, conforme o caso, na forma
e prazos exigidos nos respectivos documentos;

(xv)

caso as obrigações de pagar da Emissora e dos Fiadores previstas nesta Escritura
deixarem de concorrer, no mínimo, em condições pari passu com as demais
dívidas quirografárias da Emissora e dos Fiadores;

(xvi)

realização de operações com: (a) empresas Controladoras, coligadas e sob
Controle comum; e (b) Fiadores, acionistas, diretores, funcionários ou
representantes legais da Emissora ou de empresas Controladoras, Controladas,
coligadas e sob Controle comum, exceto, em ambos os casos, as existentes nesta
data ou as eventuais operações que forem realizadas no futuro e que sejam
comprovadamente nos mesmos termos e condições que seriam obtidas em
operações similares realizadas com terceiros;

(xvii) não reposição dos valores devidos no Fundo de Despesas;
(xviii) não atendimento dos índices financeiros abaixo, em qualquer exercício social até
a Data de Vencimento, conforme calculados pela Emissora, em até 5 (cinco) Dias
Úteis após a publicação de referidas demonstrações financeiras anuais, e
disponibilizados para verificação pela Securitizadora e pelo Agente Fiduciário dos
CRA, com base na memória de cálculo enviada pela Emissora à Securitizadora e ao
Agente Fiduciário dos CRA , a qual conterá todas as rubricas necessárias para
demonstrar à Securitizadora e ao Agente Fiduciário dos CRA o cumprimento
desses índices financeiros, sob pena de impossibilidade de verificação, pela
Securitizadora e pelo Agente Fiduciário dos CRA, dos referidos índices, podendo a
Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRA solicitarem à Emissora eventuais
esclarecimentos adicionais necessários (“Relatório dos Índices Financeiros”),
sendo a primeira verificação com base nas demonstrações financeiras relativas ao
exercício social a encerrar em 31 de dezembro de 2020:
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(a) Razão entre EBITDA / Despesas Financeiras líquidas: igual ou superior a 3
(três inteiros);
(b) A Razão entre a Dívida Bancária Líquida e o EBITDA: igual ou inferior a 2,5
(dois inteiros e cinquenta centésimos);
(c)

Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1 (um inteiro); e

(d) Posição de Caixa e Equivalentes igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) ao final de cada exercício fiscal.
(xix)

declaração de vencimento antecipado de qualquer obrigação pecuniária dos
Fiadores, em qualquer valor (cross default ou cross acceleration), de qualquer
valor dívida bancária ou de mercado de capitais local ou internacional, ou de
qualquer operação de financiamento da qual os Fiadores sejam devedores ou
coobrigados;

(xx)

inadimplemento de obrigação pecuniária, pelos Fiadores, em valor individual ou
agregado superior a 2% (dois por cento) sobre o Patrimônio Líquido que constar
das últimas demonstrações financeiras anuais auditadas da Emissora, ou valor
equivalente em outras moedas;

(xxi)

alienação, venda ou qualquer forma de transferência ou oneração, pela Emissora
ou pelos Fiadores, por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de todos ou
substancialmente todos os seus respectivos ativos, inclusive imóveis de sua
propriedade; e

(xxii) prestação, pela Emissora, de aval para dívidas captadas diretamente pelos
Fiadores.
5.2.2. Para fins desta Escritura, serão consideradas as definições abaixo, onde for
aplicável:
(i)

“Controlada”: significa qualquer sociedade controlada (conforme definição de
“controle” abaixo) individualmente pela Emissora. Ficam excluídas da definição de
“Controlada” as sociedades em relação às quais a Emissora não seja titular,
individualmente, de direitos de sócio que lhe assegure, de modo permanente, a
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maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a
maioria dos administradores da sociedade, e não use efetivamente e
individualmente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da administração de tal sociedade;
(ii)

“Controle”: significa a titularidade de direitos de sócio ou acionista que
assegurem, de modo permanente, direta ou indiretamente: (a) a maioria dos
votos nas deliberações das matérias de competência das assembleias gerais
ordinárias, extraordinárias e especiais; (b) a eleição da maioria dos membros do
conselho de administração e da diretoria, bem como (c) o uso do poder para dirigir
as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos de determinada
pessoa jurídica;

(iii)

“Controladora”: significa qualquer acionista controladora, conforme definição de
"Controle" prevista acima;

(iv)

“Dívida Bancária Líquida”: corresponde ao somatório das operações em mercado
de capitais, mútuos e das dívidas consolidadas de empréstimos e financiamentos
que tenham sido contraídos pela Emissora junto a instituições financeiras,
deduzidos de caixa e equivalentes contabilizados no ativo circulante de suas
demonstrações financeiras, conforme refletidos em suas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas;

(v)

“EBITDA”: significa (a) receita operacional líquida, menos (b) custos dos produtos
e serviços prestados, menos (c) despesas comerciais, gerais e administrativas,
acrescidos de (d) depreciação, amortização, conforme fluxo de caixa apresentado
nas demonstrações financeiras auditadas. Não serão consideradas outras receitas
ou despesas não recorrentes para fins de cálculo do EBITDA, em conformidade
com as práticas contábeis vigentes;

(vi)

“Pessoa”: significa qualquer pessoa física ou jurídica, sociedade em comandita por
ações, associação, sociedade limitada, sociedade por ações, sociedade simples,
trust, sociedade sem personalidade jurídica, fundo de investimento, órgão
governamental ou regulador e suas subdivisões, ou qualquer outra pessoa, com
ou sem personalidade jurídica;

42

452

(vii)

“Despesas Financeiras Líquidas” significa os encargos de dívida, acrescidos das
variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes
relativos aos itens descritos na definição de Dívida Financeira Líquida acima e
calculados pelo regime de competência ao longo dos últimos 12 (doze) meses.

(viii)

“Índice de Liquidez Corrente”: Ativo circulante (contas de caixa, bancos, estoques,
clientes a receber e outros) / Passivo circulante (empréstimos, financiamentos,
impostos, fornecedores a pagar e outros).

5.2.3. Caso seja verificada, a partir da Data de Integralização, a ocorrência de
qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não‐Automático, desde que não sanado no prazo
de cura aplicável, a Debenturista deverá convocar uma assembleia geral dos Titulares de CRA em
até 2 (dois) Dias Úteis contados de sua ciência sobre tal evento, sendo que referida assembleia
geral de Titulares de CRA deverá deliberar a orientação para que a Securitizadora, na qualidade
de Debenturista, não declare o vencimento antecipado previsto na Cláusula 5.2.1, sendo certo
que a referida assembleia geral de Titulares de CRA: (i) será realizada em conformidade com o
previsto na Cláusula 5.2.4 abaixo e no Termo de Securitização, observados seus procedimentos
de convocação, instalação e o respectivo quórum para deliberação; e (ii) deverá deliberar sobre
a não declaração do vencimento antecipado dos CRA e das Debêntures, nos termos da Cláusula
5.2.6 abaixo.
5.2.4. A NÃO declaração pela Securitizadora, na qualidade de Debenturista, do
vencimento antecipado desta Escritura e, consequentemente o não vencimento antecipado dos
CRA, em ocorrendo qualquer Evento de Vencimento Antecipado Não Automático, dependerá de
deliberação prévia de Assembleia Geral de Titulares de CRA especialmente convocada para essa
finalidade. Caso referida Assembleia Geral de Titulares de CRA não se instale, em primeira
convocação, por qualquer motivo, inclusive por falta de verificação do quórum mínimo de
instalação de 50% (cinquenta por cento), mais 1 (um) dos CRA em Circulação (conforme definido
no Termo de Securitização), será realizada uma segunda convocação, podendo neste caso a
Assembleia Geral de Titulares de CRA ser instalada com qualquer número. O NÃO vencimento
antecipado das Debêntures, e consequentemente o não resgate antecipado dos CRA, estará
sujeito à aprovação de: (i) 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA em Circulação mais
1 (um), em primeira convocação; ou (ii) 50% (cinquenta por cento) dos Titulares dos CRA
presentes na Assembleia Geral de Titulares de CRA mais 1 (um), desde que presentes à
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos CRA em Circulação,
se em segunda convocação, observado o previsto no Termo de Securitização. Na hipótese de não
obtenção do quórum de instalação em segunda convocação ou de ausência do quórum
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necessário para a deliberação em segunda convocação para aprovar a não declaração do
vencimento antecipado das Debêntures, será declarado o vencimento antecipado das
Debêntures e, consequentemente, o resgate antecipado dos CRA.
5.2.5. Para fins de acompanhamento pela Debenturista de eventual ocorrência
dos Eventos de Vencimento Antecipado, a Emissora se compromete a enviar declaração
semestral à Debenturista, em até 120 (cento e vinte) dias a contar do término do semestre ou do
exercício social, atestando a não ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado
no período.
5.2.6. Na ocorrência do vencimento antecipado das Debêntures (tanto o
automático, quanto o não automático), independentemente de qualquer comunicação, a
Emissora obriga‐se a efetuar o pagamento integral do Montante Devido Antecipadamente, em
até 2 (dois) Dias Úteis contados: (i) com relação aos Eventos de Vencimento Antecipado
Automático, da data em que ocorrer o evento ali listado; e (ii) com relação aos Eventos de
Vencimento Antecipado Não Automático, da data em que não for aprovado, pela Debenturista,
a não declaração do vencimento antecipado, na forma da Cláusula 5.2.3 acima ou da data em
que deveria ter ocorrido a Assembleia Geral de Titulares de CRA, em segunda convocação.
5.2.7. Conforme previsto nesta Escritura, após a emissão dos CRA, o exercício de
qualquer prerrogativa prevista nesta Escritura pela Debenturista dependerá da prévia
manifestação dos respectivos titulares de CRA reunidos em assembleia geral, nos termos
previstos no Termo de Securitização.
5.3.

Regras Comuns

5.3.1. A ocorrência de qualquer dos eventos descritos nas Cláusulas 5.1.1 e 5.2.1
acima deverá ser prontamente comunicada à Debenturista pela Emissora, em até 2 (dois) Dias
Úteis da ciência de sua ocorrência. O descumprimento de quaisquer destes deveres pela
Emissora não impedirá a Debenturista de, a seu exclusivo critério, exercer seus poderes,
faculdades e pretensões previstas nesta Escritura, inclusive de declarar o vencimento antecipado
desta Escritura, conforme o caso, observados os procedimentos previstos nesta Escritura e no
Termo de Securitização.
6.

Assembleia Geral

44

454

6.1. Nos termos do artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, os titulares das
Debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir‐se em assembleia geral a fim de deliberar sobre
matéria de seu interesse, aplicando‐se, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por
Ações (“Assembleia Geral de Debenturistas”).
6.2. A Assembleia Geral de Debenturistas será realizada na cidade de Araxá, Estado de
Minas Gerais, na sede da Emissora.
6.3. A Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser convocada: (i) pela Emissora; ou
(ii) pelos titulares das Debêntures que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das
Debêntures.
6.4. A convocação da Assembleia Geral de Debenturistas dar‐se‐á mediante anúncio
publicado pelo menos 3 (três) vezes no jornal “Correio de Araxá”, da cidade de Araxá, Estado de
Minas Gerais e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, respeitadas outras regras
relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das
Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e desta Escritura.
6.5. A Assembleia Geral de Debenturistas deverá ser realizada em prazo mínimo de 20
(vinte) dias, contados da data da primeira publicação da convocação, sendo que a segunda
convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias contado da nova
publicação de edital de segunda convocação para a instalação, caso não ocorra em primeira
convocação.
6.6. A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, em primeira convocação, com a presença de titulares
de Debêntures que representem, no mínimo, metade das Debêntures em circulação e, em
segunda convocação, com qualquer número.
6.7. Independentemente das formalidades legais previstas, será considerada regular a
Assembleia Geral de Debenturistas a que comparecerem todos os titulares das Debêntures em
circulação.
6.8. Será facultada a presença dos representantes legais da Emissora na Assembleia
Geral de Debenturistas exceto: (i) quando a Emissora convocar a referida Assembleia Geral de
Debenturistas ou (ii) quando formalmente solicitado pela Debenturista, hipóteses em que a
presença da Emissora será obrigatória. Em ambos os casos citados anteriormente, caso a
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Emissora ainda assim não compareça à referida Assembleia Geral de Debenturistas, o
procedimento deverá seguir normalmente, sendo válidas as deliberações nele tomadas.
6.9. A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao titular de
Debêntures eleito na própria Assembleia Geral de Debenturistas, por maioria de votos dos
presentes.
6.10. Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, as decisões da
Securitizadora, no âmbito desta Escritura, enquanto titular de Debêntures, deverão observar o
disposto no Termo de Securitização e o que vier a ser deliberado pelos Titulares de CRA.
6.11. Exceto se de outra forma disposto nesta Escritura, e observado o previsto na
Cláusula 6.13 abaixo, as deliberações em Assembleia Geral de Debenturistas, conforme disposto
na Cláusula 6.1 acima, deverão ser aprovadas por titulares de Debêntures que representem, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Debêntures em Circulação mais 1 (uma), em primeira
convocação, ou 50% (cinquenta por cento) das Debêntures presentes na Assembleia Geral de
Debenturistas mais 1 (uma), desde que presentes à Assembleia Geral de Debenturistas, no
mínimo, 20% (vinte por cento) das Debêntures em Circulação, se em segunda convocação.
6.12. Para efeitos de quórum de Assembleia Geral de Debenturistas, consideram‐se,
“Debêntures em Circulação” todas as Debêntures emitidas, excluídas aquelas Debêntures: (i)
mantidas em tesouraria pela Emissora; ou (ii) de titularidade de: (a) empresas controladas pela
ou coligadas da Emissora (diretas ou indiretas); (b) controladoras (ou grupo de controle) e
sociedades sob controle comum da Emissora; e (c) diretores ou conselheiros da Emissora,
incluindo, mas não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das
pessoas anteriormente mencionadas. Para efeitos de quórum de deliberação não serão
computados, ainda, os votos em branco.
6.13. Deliberações em Assembleia Geral de Debenturistas para: (i) a modificação das
condições das Debêntures, assim entendidas as relativas: (a) às alterações da amortização das
Debêntures; (b) às alterações do prazo de vencimento das Debêntures; (c) às alterações da
Remuneração; (d) à alteração ou exclusão dos eventos de vencimento antecipado automáticos e
não automáticos (ressalvado pelo previsto na Cláusula 5.2.4 acima); (e) ao resgate antecipado
das Debêntures; ou (f) à alteração dos quóruns de deliberação previstos nesta Escritura; ou (ii) a
não adoção de qualquer medida prevista em lei ou nesta Escritura, que vise à defesa dos direitos
e interesses dos Debenturistas, incluindo a renúncia definitiva ou temporária de direitos (waiver)
(inclusive previamente à efetiva ocorrência), seja em primeira convocação da Assembleia Geral
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ou em qualquer convocação subsequente, serão tomadas por titulares das Debêntures que
representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.
6.14. Cada Debênture conferirá a seu titular o direito a um voto na Assembleia Geral de
Debenturistas, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não.
6.15. As deliberações tomadas pelos titulares de Debêntures em Assembleia Geral de
Debenturistas no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos nesta
Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares
das Debêntures em Circulação independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral
de Debenturistas ou do voto proferido na respectiva Assembleia Geral de Debenturistas.
6.16. Fica desde já certo e ajustado que os titulares das Debêntures somente poderão
se manifestar em Assembleia Geral de Debenturistas conforme instruído pelos titulares dos CRA
após ter sido realizada uma assembleia geral dos titulares dos CRA de acordo com o Termo de
Securitização.

7.

Obrigações Adicionais da Emissora
7.1.

A Emissora e os Fiadores adicionalmente se obrigam, conforme aplicável, a:

(i)

manter sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor todas as
autorizações da Emissora necessárias: (a) à celebração desta Escritura; bem como
(b) ao cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Emissora nos termos
desta Escritura, sempre válidas, eficazes, em perfeita ordem e em pleno vigor;

(ii)

manter a contabilidade da Emissora atualizada e efetuar os respectivos registros
de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, com a Lei das
Sociedades por Ações e com as regras da CVM;

(iii)

assegurar e defender, de forma adequada e tempestiva, de qualquer ação judicial,
processo administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de investigação
governamental, da qual tenha conhecimento na forma da lei ou das normas
administrativas aplicáveis e que possa afetar comprovada e diretamente, no todo
ou em parte, o cumprimento, pela Emissora ou pelos Fiadores, dos termos desta
Escritura ou das Debêntures, bem como informar em até 2 (dois) Dias Úteis, a
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partir do momento em que tomar conhecimento, a Debenturista e o Agente
Fiduciário dos CRA de qualquer ação judicial, processo administrativo ou arbitral,
inquérito ou outros tipos de investigação governamental, bem como seu objeto e
as medidas tomadas pela Emissora ou Fiadores, conforme o caso, mantendo a
Debenturista e o Agente Fiduciário dos CRA atualizados durante todo o processo,
desde que, em qualquer caso, referidas informações não estejam sujeitas à
confidencialidade ou impedidas de divulgação por ondem judicial ou autoridade,
observado que informações confidenciais que a Emissora ou Fiadores obtenham
autorização para compartilhar deverão ser tratadas em caráter sigiloso;
(iv)

informar à Debenturista, no prazo de até 5 (cinco) dias contados de seu
conhecimento, qualquer mudança adversa relevante em suas atividades ou nas
atividades dos Fiadores ou a respeito da ocorrência de qualquer ato, fato, evento
ou controvérsia relevante que possa afetar de forma adversa: (a) os direitos e
obrigações pactuados nesta Escritura e demais documentos relacionados; ou (b)
na capacidade de pagamento pela Emissora ou pelos Fiadores (“Mudança Adversa
Relevante”);

(v)

dar cumprimento a todas as instruções escritas recebidas pela Debenturista para
o cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da presente
Escritura, especialmente quando da ocorrência de um Evento de Vencimento
Antecipado;

(vi)

enviar ao Agente Fiduciário dos CRA e à Debenturista qualquer correspondência,
notificação judicial, extrajudicial recebida pela Emissora ou informações a respeito
da ocorrência de quaisquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, em até 2
(dois) Dias Úteis a contar do recebimento das mesmas pela Emissora;

(vii)

em qualquer jurisdição na qual realize negócios ou possua ativos, cumprir em
todos seus aspectos materiais, as leis, regulamentos, normas administrativas e
determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais relevantes e
indispensáveis à condução de suas atividades principais, inclusive relativas ao
direito do trabalho no que tange à prostituição ou utilização em atividades de
mão‐de‐obra infantil ou em condição análoga à de escravo, segurança e saúde
ocupacional, e, ainda: (a) a Política Nacional do Meio Ambiente; (b) as Resoluções
do Conama ‐ Conselho Nacional do Meio Ambiente; e (c) as demais legislações e
regulamentações ambientais e relacionadas à saúde e segurança ocupacional
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supletivas (“Legislação Socioambiental”), adotando as medidas e ações
preventivas ou reparatórias destinadas a evitar ou corrigir eventuais danos
ambientais decorrentes do exercício das atividades descritas em seu objeto social,
obrigando‐se, ainda, a proceder a todas as diligências exigidas para realização de
suas atividades, inclusive, mas não se limitando à celebração e observância de
termos de ajustamento de conduta com os respectivos órgãos competentes a suas
exclusivas expensas, preservando o meio ambiente e atendendo às determinações
dos órgãos municipais, estaduais e federais que subsidiariamente venham a
legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor, exceto caso referidas
leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais relevantes e indispensáveis à condução
de suas atividades principais estejam sendo contestadas de boa‐fé pela Emissora
ou pelos Fiadores na esfera judicial ou administrativa dentro do prazo legal;
(viii)

cumprir todas as obrigações assumidas nos termos desta Escritura;

(ix)

notificar, na mesma data, o Agente Fiduciário dos CRA e a Securitizadora sobre a
convocação, pela Emissora, de qualquer Assembleia Geral de Debenturistas
convocada para deliberar sobre quaisquer assuntos relativos às Debêntures;

(x)

comparecer, por meio de seus representantes, às Assembleias Gerais de
Debenturistas, sempre que solicitado;

(xi)

fornecer à Debenturista e ao Agente Fiduciário dos CRA:
(a)

dentro de no máximo 120 (cento e vinte) dias após o término de cada
exercício social: (1) cópia das demonstrações financeiras da Emissora
completas relativas ao respectivo exercício social, acompanhadas de parecer
dos auditores independentes (sendo Ernst & Young Auditores
Independentes, Deloitte Brasil, PricewaterhouseCoopers e KPMG Auditores
Independentes,
auditores
independentes
de
primeira
linha,
comprovadamente reconhecidos em seu mercado de atuação), bem como
cópia de qualquer comunicação feita pelos auditores independentes à
Emissora, ou à sua administração e respectivas respostas, com referência ao
sistema de contabilidade, gestão ou às contas da Emissora, sendo que, caso
a Emissora tenha disponibilizado suas demonstrações financeiras em sua
página na internet, o fornecimento do referido documento à Debenturista
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não será necessário; e (2) memória de cálculo, elaborada pela Emissora,
contendo todas as rubricas necessárias que demonstrem o cumprimento
dos índices financeiros, sob pena de impossibilidade de acompanhamento
dos referidos índices financeiros pelo Agente Fiduciário, podendo este
solicitar à Emissora e aos auditores independentes da Emissora todos os
eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários
(“Demonstrações Financeiras”);
(b)

em até 5 (cinco) Dias Úteis após a apresentação das demonstrações
financeiras relativas ao respectivo exercício social, declaração do Diretor
Financeiro da Emissora atestando: (1) que permanecem válidas as
disposições contidas nesta Escritura; (2) a não ocorrência de qualquer dos
Eventos de Vencimento Antecipado e inexistência de descumprimento de
obrigações da Emissora e Fiadores perante a Debenturista; (3) o
cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura; (4) que não foram
praticados atos em desacordo com o seu respectivo estatuto social;

(c)

dentro de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias após o término dos 3 (três)
primeiros trimestres de cada exercício social, observado o disposto no item
(1) acima, cópia das informações trimestrais financeiras completas da
Emissora relativas ao respectivo trimestre devidamente assinadas pela
Emissora;

(d)

todas e quaisquer informações da Emissora e dos Fiadores que forem
solicitadas pela B3 à Securitizadora, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
solicitação pela Securitizadora à Emissora ou aos Fiadores, ou prazo menor
estabelecido pela B3;

(e)

qualquer informação que, razoavelmente, venha a ser solicitada pela
Debenturista e pelo Agente Fiduciário dos CRA a fim de que estes possam
verificar o cumprimento das obrigações nos termos desta Escritura, em até
5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento de solicitação, ou em prazo
menor, se assim solicitado por qualquer autoridade competente;

(f)

informações sobre qualquer descumprimento de quaisquer cláusulas,
termos ou condições desta Escritura, de natureza não pecuniária, no prazo
de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu conhecimento;
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(g)

do descumprimento, de natureza pecuniária, nos termos ou condições desta
Escritura no prazo de 2 (dois) Dias Úteis, contado da data do seu
descumprimento;

(h)

todos os demais documentos e informações que a Emissora ou os Fiadores,
nos termos e condições previstos nesta Escritura, comprometeram‐se a
enviar à Debenturista nos prazos estabelecidos nesta Escritura;

(i)

no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da citação,
cópia de pedido de falência, insolvência ou recuperação, conforme aplicável,
apresentado por terceiros;

(j)

comunicação escrita sobre a ocorrência de uma Mudança Adversa
Relevante, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis, contado da data em que
tomar conhecimento de cada evento ou situação;

(k)

informação, em até 2 (dois) Dias Úteis após sua ciência, à Debenturista e ao
Agente Fiduciário dos CRA, da ocorrência de qualquer Evento de
Vencimento Antecipado; e

(l)

caso solicitado, os comprovantes de cumprimento de suas obrigações
pecuniárias previstas nesta Escritura no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis
contados da respectiva data do recebimento da solicitação enviada pela
Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário dos CRA neste sentido;

(xii)

não realizar operações fora do seu objeto social, observadas as disposições
estatutárias, legais e regulamentares em vigor, nem praticar nenhum ato em
desacordo com seus respectivos atos constitutivos vigentes ou com esta Escritura,
em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e
integral cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura;

(xiii)

manter seus bens e ativos necessários ao desenvolvimento das suas atividades
principais devidamente segurados, conforme as práticas usualmente adotadas no
setor de atuação da Emissora, se aplicável;
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(xiv)

manter válidas e regulares, com relação à data em que foram prestadas, durante
o prazo de vigência das Debêntures, as declarações apresentadas nesta Escritura
e documentos relacionados, no que for aplicável;

(xv)

manter válidas e regulares, durante o prazo de vigência das Debêntures, a Fiança
constituída nesta Escritura e documentos relacionados, no que for aplicável;

(xvi)

remunerar e manter contratados durante toda a vigência desta Escritura todo e
qualquer prestador de serviço necessário para a continuidade das Debêntures,
observados os prestadores de serviços a serem contratados e remunerados pela
Securitizadora, tal como previsto no Termo de Securitização;

(xvii) manter contratada agência de classificação de risco durante a vigência das
debentures para atualização anual do relatório de rating dos CRA, observado as
previsões do Termo de Securitização;
(xviii) não praticar qualquer ato em desacordo com o seu estatuto social ou com esta
Escritura, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o
pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura;
(xix)

efetuar o recolhimento de quaisquer tributos e contribuições que incidam ou
venham a incidir sobre as Debêntures e que sejam de responsabilidade da
Emissora, nos termos da Cláusula 12.1 abaixo;

(xx)

manter os titulares de Debêntures indenes contra responsabilidade por danos
ambientais ou autuações de natureza trabalhista ou relativas à saúde e segurança
ocupacional, obrigando‐se a ressarci‐los, independente de culpa, de quaisquer
quantias que venha a desembolsar em função de condenações transitadas em
julgado nas quais a autoridade entenda que referido dano está relacionado à
utilização dos recursos financeiros decorrentes da Debêntures;

(xxi)

envidar os melhores esforços para que seus clientes, fornecedores e prestadores
de serviço adotem as melhores práticas de proteção ao meio ambiente e relativas
à segurança e saúde do trabalho, inclusive no tocante a não utilização de trabalho
infantil ou análogo ao escravo;
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(xxii) comunicar à Debenturista e ao Agente Fiduciário dos CRA, no prazo de 5 (cinco)
Dias Úteis, contados da respectiva ciência formal pela Emissora, sobre eventuais
autuações pelos órgãos responsáveis pela fiscalização de normas ambientais e
trabalhistas no que tange trabalho em condições análogas a escravo e trabalho
infantil, bem como sobre a revogação, cancelamento ou não obtenção de
autorizações ou licenças necessárias para o seu funcionamento, exceto: (a) por
aquelas em fase de renovação dentro do prazo legalmente estabelecido para
tanto; ou (b) por hipóteses em que a renovação, cancelamento ou não obtenção
de autorizações ou licenças não possam causar qualquer Mudança Adversa
Relevante no exercício de suas atividades de forma regular;
(xxiii) assegurar que os recursos líquidos obtidos com as Debêntures não sejam
empregados em: (a) qualquer oferta, promessa ou entrega de pagamento ou
outra espécie de vantagem indevida a funcionário, empregado ou agente público,
partidos políticos, políticos ou candidatos políticos, em âmbito nacional ou
internacional, ou a terceiras pessoas relacionadas; (b) pagamentos que possam
ser considerados como propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno,
tráfico de influência ou atos de corrupção em geral em relação a autoridades
públicas nacionais e estrangeiras; e (c) qualquer outro ato que possa ser
considerado lesivo à administração pública nos termos das Leis Anticorrupção;
(xxiv) não realizar as operações a que se refere a Cláusula 5.2.1, item “(xvi)”, acima;
(xxv) não realizar operações com terceiros que não sejam em condições equitativas de
mercado e que possam afetar adversamente o cumprimento das obrigações
previstas nesta Escritura;
(xxvi) obter licenças e autorizações exigidas pela legislação e relevantes para o exercício
regular e seguro das atividades da Emissora, apresentando à Debenturista, sempre
que por esta solicitada, as informações e documentos que comprovem a
conformidade legal de suas atividades e o cumprimento das obrigações assumidas
neste item;
(xxvii) não realizar e não permitir que as Controladas, Controladoras, administradores,
diretores e demais representantes legais da Emissora realizem contribuições,
doações ou despesas de representação ilegais ou outras despesas ilegais relativas
a atividades políticas ou qualquer pagamento de propina, abatimento ilícito,
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remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência, “caixinha” ou outro pagamento
ilegal, para obter vantagem indevida em favor da Emissora;
(xxviii) praticar os atos, assinar documento ou contrato adicional necessários à
manutenção dos direitos decorrentes desta Escritura, bem como proceder, às suas
expensas, o registro desta Escritura e de eventuais aditamentos nos termos aqui
previstos;
(xxix) manter esta Escritura válida, eficaz, em perfeita ordem e em pleno vigor até o
integral cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Emissora nos termos
desta Escritura;
(xxx) dar ciência desta Escritura e de seus respectivos termos e condições aos seus
administradores e executivos e fazer com que estes cumpram e façam cumprir
todos os seus termos e condições, responsabilizando‐se a Emissora integralmente
pelo cumprimento desta Escritura;
(xxxi) cumprir, mediante o recebimento de comunicação escrita enviada pela
Debenturista na qual declare que ocorreu qualquer inadimplemento à presente
Escritura, as instruções emanadas pela Debenturista, nos termos e nos prazos
previstos nesta Escritura;
(xxxii) reembolsar a Debenturista, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis após solicitação neste
sentido, de todos os custos e despesas comprovadamente incorridos no exercício
ou execução de quaisquer dos seus direitos nos termos desta Escritura;
(xxxiii) não violar e não permitir que as Controladas, Controladoras, administradores,
diretores e demais representantes legais da Emissora violem qualquer dispositivo
de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de
corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, mas não se
limitando, as Leis Anticorrupção, conforme aplicável;
(xxxiv) a Emissora deverá adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade,
treinamento, comunicação, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades
para garantir o fiel cumprimento das Leis Anticorrupção por funcionários,
executivos, diretores, representantes, procuradores e demais partes relacionadas
da Emissora;
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(xxxv) não utilizar os recursos captados no âmbito da Emissão em desacordo com as
finalidades previstas nesta Escritura; e
(xxxvi) manter em dia o pagamento de todos os tributos devidos às Fazendas federal,
estadual ou municipal nos termos da Cláusula 12 desta Escritura.
8.

Declarações da Emissora e dos Fiadores
8.1.

A Emissora e os Fiadores, individualmente, declaram à Debenturista, nesta data,

(i)

a Emissora é companhia que desenvolve atividades relacionadas ao agronegócio,
principalmente relacionadas com a produção, a comercialização, o
beneficiamento ou a industrialização de produtos ou insumos agropecuários, nos
termos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 11.076;

(ii)

está ciente de que a Emissora emite as Debêntures em favor da Securitizadora
para constituição de lastro de operação de securitização que envolverá a emissão
de CRA pela Securitizadora e objeto da Oferta, a ser disciplinada pelo Termo de
Securitização, nos termos da Lei 11.076 e da Instrução CVM 600;

(iii)

tem plena ciência e concorda integralmente com as condições de negociação
desta Escritura, inclusive com a forma de cálculo do Valor Nominal Unitário, do
Valor Nominal Unitário Atualizado, da Remuneração e da forma de apuração do
IPCA e do Tesouro IPCA, conforme aplicável;

(iv)

está familiarizado com instrumentos financeiros com características semelhantes
às Debêntures e ao CRA;

(v)

conhece e aceita, bem como ratifica, todos os termos e condições constantes nos
documentos celebrados e elaborados no âmbito da Oferta (“Documentos da
Operação”);

(vi)

a Emissora é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente sob
a forma de sociedade por ações e de acordo com as leis brasileiras;

que:
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(vii)

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e vinculante da Emissora e dos
Fiadores, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(viii)

a Emissora está devidamente autorizada e obteve todas as autorizações, inclusive
de credores, conforme aplicável, necessárias à celebração dos documentos
relativos à Emissão e à Oferta, conforme aplicável, e ao cumprimento de suas
respectivas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais, contratuais e estatutários necessários para tanto, conforme aplicável, de
modo que esta Escritura constitui obrigação lícita, válida, legal, exequível e
vinculante, de acordo com os seus respectivos termos, e não há qualquer fato
impeditivo para a celebração desta Escritura;

(ix)

os representantes legais que assinam esta Escritura e os demais Documentos da
Operação, em representação da Emissora e dos Fiadores, conforme aplicável, têm
poderes estatutários ou delegados, conforme aplicável, para assumir, em seus
respectivos nomes, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram
os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno
vigor;

(x)

não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito
ou outro tipo de investigação governamental que possa afetar o cumprimento das
obrigações assumidas nesta Escritura, no Termo de Securitização e nos demais
documentos relacionados à Oferta;

(xi)

a celebração desta Escritura e a colocação privada das Debêntures, bem como o
cumprimento das obrigações aqui previstas ou daqui decorrentes não infringem
ou contrariam qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emissora ou
pelos Fiadores sob qualquer aspecto;

(xii)

exceto pelos registros previstos nesta Escritura, nenhuma autorização, aprovação,
notificação ou registro junto a qualquer autoridade governamental ou órgão
regulatório é necessária para a devida celebração, entrega e execução das
obrigações previstas nesta Escritura;

(xiii)

cumpre todas as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos
órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de suas

56

466

atividades principais, exceto por aquelas questionadas de boa‐fé nas esferas
administrativa ou judicial;
(xiv)

não utilizou e não tem conhecimento da utilização, por parte dos administradores,
empregados, sócios ou representantes legais da Emissora, de recursos da
Emissora ou dos Fiadores para contribuições, doações ou despesas de
representação ilegais ou outras despesas ilegais relativas a atividades políticas;

(xv)

não realizou e não tem conhecimento da prática, por parte dos administradores,
empregados, sócios ou representantes legais da Emissora de qualquer pagamento
ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários públicos, partidos
políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou
estrangeiros, para obter vantagem indevida para a Emissora ou os Fiadores;

(xvi)

não praticou e não tem conhecimento da prática, por parte dos administradores,
empregados, sócios ou representantes legais da Emissora, de quaisquer atos para
obter ou manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida
para a Emissora ou os Fiadores;

(xvii) não violou e não tem conhecimento de violação, por parte dos administradores,
empregados, sócios ou representantes legais da Emissora, de qualquer dispositivo
de lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, que seja aplicável a mesma e do
qual tenha conhecimento, contra prática de atos de corrupção ou atos lesivos à
administração pública, incluindo, mas não se limitando às Leis Anticorrupção;
(xviii) não realizou e não tem conhecimento da realização, por parte dos
administradores, empregados, sócios ou representantes legais da Emissora, de
qualquer pagamento de propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno,
tráfico de influência ou outro pagamento ilegal, para obter vantagem indevida
para a Emissora ou os Fiadores;
(xix)

não se encontra, nem tem conhecimento de que seus representantes legais,
administradores, sócios, diretores e conselheiros, conforme aplicável, não se
encontram: (a) no seu melhor conhecimento, sob investigação em virtude de
denúncias de suborno ou corrupção; e (b) no curso de um processo judicial ou
administrativo ou foram condenados ou indiciados sob a acusação de corrupção
ou suborno, do qual tenha sido cientificado na forma da lei;
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(xx)

não se encontra, assim como os representantes legais, administradores, sócios,
diretores e conselheiros da Emissora não se encontram: (a) listados em alguma
entidade governamental, tampouco conhecidos ou suspeitos de práticas de
terrorismo ou lavagem de dinheiro; (b) sujeitos a restrições ou sanções
econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental; e (c) banidos ou
impedidos, de acordo com qualquer lei que seja imposta ou fiscalizada por
qualquer entidade governamental;

(xxi)

não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de
qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar empregados ou de alguma
forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou pessoas
jurídicas que, no seu conhecimento, estejam envolvidas com atividades
criminosas, em especial lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, terrorismo ou
contra as Leis Anticorrupção;

(xxii) seus atuais representantes não são funcionários públicos ou empregados do
governo;
(xxiii) a Emissora e os Fiadores estão devidamente capacitados, nos termos da legislação
aplicável vigente, a cumprir as suas respectivas obrigações assumidas nesta
Escritura, tendo sido satisfeitos todos os requisitos necessários para a emissão das
Debêntures, de modo que esta Escritura constitui obrigação lícita, válida, legal,
exequível de acordo com os seus respectivos termos, e não há qualquer fato
impeditivo para a execução desta Escritura;
(xxiv) a celebração desta Escritura e o cumprimento das obrigações aqui previstas não
infringem ou contrariam, sob qualquer aspecto: (a) os documentos societários da
Emissora, bem como nenhum acordo de acionistas ou de sócios que tenham sido
celebrados, conforme seja o caso; (b) qualquer lei, decreto ou regulamento a que
estejam sujeitos ou a que quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos;
(c) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que
afete quaisquer de seus bens e propriedades; (d) qualquer disposição legal,
contrato ou instrumento do qual a Emissora ou qualquer um dos Fiadores seja
parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades estejam vinculados,
nem resultará em vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em

58

468

qualquer destes contratos ou instrumentos; ou (e) rescisão ou extinção de
qualquer desses contratos ou instrumentos;
(xxv) a Emissora tem todas as autorizações e licenças relevantes necessárias ao
desenvolvimento das suas atividades (inclusive ambientais e trabalhistas) e para
seu funcionamento exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais,
inclusive no que se refere aos seus bens imóveis, sendo todas elas válidas e
eficazes, bem como a Emissora não se envolveu e nem se envolverá em quaisquer
atividades que contrariem, no todo ou em parte, os artigos 3º a 6º da Declaração
Universal dos Direitos do Homem da Organização das Nações Unidas (ONU);
(xxvi) cumpre de forma regular e integral as leis, regulamentos e demais normas de
proteção ambiental aplicáveis a sua atividade;
(xxvii) a Emissora entregará, nos termos da Instrução CVM 600, dentro de 120 (cento e
vinte) dias após o encerramento de seu exercício social, ou em até 1 (um) Dia Útil
da colocação das demonstrações financeiras à disposição de seus acionistas, o que
ocorrer primeiro, para a Securitizadora, suas demonstrações financeiras e o
respectivo parecer do auditor independente, para arquivamento pela
Securitizadora na CVM, obrigando‐se, ainda, a atualizá‐las anualmente, até a Data
de Vencimento dos CRA, sendo que, caso a Emissora tenha disponibilizado suas
demonstrações financeiras em sua página na internet, o fornecimento do referido
documento à Securitizadora não será necessário;
(xxviii) a Emissora cumpre de forma regular e integral todas as normas aplicáveis ao curso
normal de suas atividades principais, inclusive as que tratam acerca da legislação
trabalhista e a relativas à saúde e segurança do trabalho, exceto por aquelas
questionadas de boa‐fé nas esferas administrativa ou judicial;
(xxix) não se utiliza de trabalho infantil ou escravo ou análogo ao escravo para a
realização de suas atividades, bem como não existem, nesta data, contra a
Emissora, os Fiadores ou suas Controladas, condenação em processos judiciais ou
administrativos relacionados a infrações ambientais relevantes ou crimes
ambientais ou ao emprego de trabalho escravo ou infantil;
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(xxx) as declarações e garantias prestadas nesta Escritura são verdadeiras, consistentes,
corretas e suficientes na data desta Escritura e nenhuma delas omite qualquer fato
relevante relacionado aos seus respectivos objetos;
(xxxi) as demonstrações financeiras da Emissora relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, foram devidamente
auditadas ou revisadas por auditor independente registrado perante a CVM e
representam corretamente a posição patrimonial e financeira da Emissora nas
respectivas datas e para aqueles períodos e foram devidamente elaboradas em
conformidade com os princípios contábeis determinados pela regulamentação
aplicável, refletindo corretamente os ativos, passivos e contingências da Emissora,
de forma consolidada em todos os aspectos relevantes; desde as demonstrações
contábeis mais recentes, não houve alterações significativas em seu capital
circulante líquido, endividamento, receitas ou despesas;
(xxxii) não prestou declarações falsas, imprecisas ou incompletas à Securitizadora, ao
Coordenador Líder e à Debenturista e não há pendências, judiciais ou
administrativas, de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior, que causem ou
possam causar um Evento de Vencimento Antecipado, e não omitiu qualquer fato
relevante a elas relacionado, que seja de seu conhecimento;
(xxxiii) tem ciência, conhece, não tem dúvidas e está de acordo com todas as regras e
condições dos CRA, do Contrato de Distribuição dos CRA, desta Escritura e do
Termo de Securitização;
(xxxiv) a Emissora não teve sua falência ou insolvência requerida ou decretada até a
presente data, tampouco está em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial e cada um dos Fiadores não teve sua insolvência requerida ou
decretada até a presente data;
(xxxv) está em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária
(municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de
quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas questionadas de
boa‐fé nas esferas administrativa ou judicial;
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(xxxvi) os bens e ativos da Emissora necessários ao desenvolvimento das suas atividades
principais estão devidamente segurados, conforme as práticas usualmente
adotadas no setor de atuação da Emissora, se aplicável;
(xxxvii) a Emissora não possui quaisquer passivos que já tenham sido demandados ou
exigidos, nem passivos ou contingências decorrentes de operações praticadas que
não estejam refletidos nas suas demonstrações financeiras ou em suas notas
explicativas que possam causar uma Mudança Adversa Relevante;
(xxxviii) as obrigações representadas por esta Escritura são compatíveis com a sua
capacidade econômico‐financeira, operacional ou produtiva, de modo que o
pagamento, bem como a formação do preço da Oferta foram determinados
livremente pelas Partes e não afetarão negativamente ainda que potencialmente,
a performance da Emissora ou dos Fiadores no cumprimento destas disposições,
não podendo as Partes invocar a qualquer tempo, e em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, a caracterização de onerosidade excessiva no
inadimplemento das prestações ora contratadas, disposta no artigo 478 do Código
Civil Brasileiro;
(xxxix) não há na presente data nenhum Evento de Vencimento Antecipado em curso;
(xl)

a Emissora cumpre integralmente todos os índices financeiros estabelecidos nos
documentos ou instrumentos contratuais, referentes a quaisquer dívidas
bancárias, no mercado de capitais local ou internacional, com instituições
financeiras, agentes de fomento, ou de qualquer operação de financiamento,
crédito, empréstimo ou operação similar da qual a Emissora seja devedora ou
coobrigada;

(xli)

foi informado e avisado de todas as condições e circunstâncias envolvidas na
negociação objeto desta Escritura e das Debêntures e que poderiam influenciar
sua capacidade de expressar sua vontade e foi assistida por assessores legais
durante toda a sua negociação;

(xlii)

não teve atividades vinculadas a jogos de azar ou instrumentos especulativos não
regulamentados;
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(xliii) não praticou ou pratica crime contra o sistema financeiro nacional, nos termos da
Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, conforme alterada, e lavagem de dinheiro,
nos termos da Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998, conforme alterada; e
(xliv) para os devidos fins e efeitos, os recursos decorrentes desta Escritura não serão
destinados a quaisquer finalidades ou projetos que possam causar danos
ambientais ou sociais, bem como àqueles que não atendam rigorosamente a
Política Nacional de Meio Ambiente e as disposições das normas e regulamentos
que regem tal política.
8.2. Caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem‐se total ou parcialmente
inverídicas, incompletas ou incorretas, a Emissora e os Fiadores se comprometem a notificar a
Debenturista em até 2 (dois) Dias Úteis da data em que tomar conhecimento que qualquer das
declarações prestadas nesta Escritura deixou de ser verdadeira ou fidedigna, a qualquer
momento e por qualquer motivo, até a Data de Vencimento.
9.

Declarações da Debenturista

9.1. A Debenturista, também na qualidade de Securitizadora, neste ato, declara e
garante à Emissora e aos Fiadores, nesta data, que:
(i)

é uma sociedade devidamente organizada, constituída e existente, de acordo com
as leis brasileiras e está devidamente autorizada a conduzir os seus negócios, com
plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;

(ii)

está devidamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações
necessárias, inclusive as societárias, à celebração desta Escritura e ao
cumprimento de suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos legais e estatutários necessários para tanto;

(iii)

os representantes legais que assinam esta Escritura têm poderes estatutários ou
delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo
mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os
respectivos mandatos em pleno vigor;

(iv)

a celebração e o cumprimento de suas obrigações previstas nesta Escritura não
infringem ou contrariam: (a) qualquer contrato ou documento do qual a
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Debenturista seja parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades
estejam vinculados, nem irá resultar em (1) vencimento antecipado de qualquer
obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (2) criação
de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Debenturista, ou (3) rescisão de
qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) qualquer lei, decreto ou
regulamento a que a Debenturista ou quaisquer de seus bens e propriedades
estejam sujeitos; ou (c) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa,
judicial ou arbitral em face da Debenturista e que a afete ou afete quaisquer de
seus bens e propriedades;
(v)

nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou
qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório,
adicional aos já concedidos, é exigido para o cumprimento, pela Debenturista, de
suas obrigações nos termos desta Escritura;

(vi)

não tem conhecimento, na data de assinatura desta Escritura, de qualquer ação
judicial, processo administrativo ou arbitral, inquérito ou outro tipo de
investigação governamental, que possa vir a afetar de forma adversa e material a
capacidade da Debenturista de cumprir com suas obrigações previstas nesta
Escritura;

(vii)

inexiste: (a) descumprimento pela Debenturista de qualquer disposição
contratual, legal ou de qualquer outra ordem judicial, administrativa ou arbitral; e
(b) qualquer processo, judicial, administrativo ou arbitral, inquérito ou qualquer
outro tipo de investigação governamental, em qualquer dos casos deste inciso,
visando a anular, alterar, invalidar, questionar ou de qualquer forma afetar as
Debêntures;

(viii)

está cumprindo todas as leis, regulamentos, normas administrativas e
determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à
condução de seus negócios;

(ix)

não há qualquer direito ou ação contra a Debenturista ou qualquer acordo
celebrado com relação às Debêntures que tenha dado ou possa dar lugar a
qualquer arguição de compensação ou outra forma de extinção, redução ou
mudança de condição de pagamento das Debêntures;
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(x)

não utilizou e não tem conhecimento da utilização, por parte de seus
administradores, empregados, prepostos ou representantes, de seus recursos
para contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras
despesas ilegais relativas a atividades políticas;

(xi)

não realizou e não tem conhecimento da realização, por parte de seus
administradores, empregados, prepostos ou representantes, de qualquer
pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários públicos,
partidos políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo seus familiares),
nacionais ou estrangeiros, incluindo propina, abatimento ilícito, remuneração
ilícita, suborno e tráfico de influência;

(xii)

não violou e não tem conhecimento de violação, por parte de seus
administradores, empregados, prepostos ou representantes, de qualquer
dispositivo de lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, que seja aplicável a
mesma e do qual tenha conhecimento, contra prática de atos de corrupção ou
atos lesivos à administração pública, na forma das Leis Anticorrupção;

(xiii)

não está se utilizando da Operação de Securitização, para ocultar ou dissimular a
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, nos
termos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada;

(xiv)

não omitiu nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e
que possa resultar em alteração substancial na situação econômico‐financeira ou
jurídica da Debenturista;

(xv)

cumpre de forma regular e integral todas as normas e leis trabalhistas e relativas
a saúde e segurança do trabalho;

(xvi)

não se utiliza de trabalho infantil ou escravo ou análogo ao escravo para a
realização de suas atividades;

(xvii) não existem, nesta data, contra a Debenturista ou suas controladas, condenação
em processos judiciais ou administrativos relacionados a infrações ambientais
relevantes ou crimes ambientais ou ao emprego de trabalho escravo ou infantil;
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(xviii) a alienação das Debêntures não configura fraude contra credores, fraude à
execução, fraude à execução fiscal ou ainda fraude falimentar; e
(xix)

os recursos decorrentes da integralização das Debêntures não serão destinados a
quaisquer finalidades que possam causar danos ambientais ou sociais, bem como
não serão destinados a quaisquer finalidades ou projetos que não atendam
rigorosamente a Política Nacional de Meio Ambiente instituída por meio da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, conforme alterada, e as disposições das normas
e regulamentares que regem tal Política.

(xx)

é uma companhia securitizadora devidamente registrada na CVM nos termos da
Instrução CVM 600, e em funcionamento de acordo com a legislação e
regulamentação em vigor;

(xxi)

encontra‐se técnica, legal e operacionalmente habilitada a executar a
securitização dos Créditos do Agronegócio, contando com todos os sistemas
necessários ao pleno e satisfatório exercício de suas funções, nos termos desta
Escritura, do Termo de Securitização e da legislação aplicável, incluindo, sem
limitação, a Lei 11.076 e a Instrução CVM 600;

(xxii) as Debêntures subscritas e integralizadas de acordo com esta Escritura destinam‐
se única e exclusivamente a compor o lastro para a emissão dos CRA, e serão
mantidas no patrimônio separado dos CRA, conforme definido no Termo de
Securitização, a ser constituído pela Securitizadora;
(xxiii) cumpre, bem como faz com que suas controladas cumpram as normas aplicáveis
que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração pública,
na forma das Leis Anticorrupção, conforme aplicáveis, na medida em que: (a)
mantém condutas internas que asseguram integral cumprimento de tais normas;
(b) dá pleno conhecimento de tais normas a todos os profissionais que venham a
se relacionar com a Securitizadora; e (c) abstém‐se de praticar atos de corrupção
e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional e estrangeira, no seu
interesse ou para seu benefício, exclusivo ou não; e
(xxiv) está ciente de todos os termos, prazos, cláusulas e condições desta Escritura.
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10.

Despesas

10.1. Não obstante as despesas identificadas nos demais Documentos da Operação
como de responsabilidade da Emissora, a Emissora será igualmente responsável, diretamente ou
mediante a recomposição do Fundo de Despesas, pelas seguintes despesas:
(i)

despesas decorrentes da adoção e manutenção, direta ou indireta, de
procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à defesa dos direitos,
interesses e prerrogativas da Securitizadora, na qualidade de titular das
Debêntures e representante dos titulares de CRA, que vierem a ocorrer ao longo
do prazo da operação, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer renegociações
que impliquem na elaboração de aditivos aos instrumentos contratuais ou na
realização de assembleias de titulares dos CRA, bem como a remuneração
adicional, pelo trabalho de profissionais da Securitizadora ou do Agente Fiduciário
dos CRA dedicados a tais atividades. Todos os custos e as despesas decorrentes
dos procedimentos listados acima, inclusive, mas não se limitando, àqueles
relativos a honorários advocatícios devidos ao assessor legal escolhido a critério
da Securitizadora, acrescido das despesas e custos devidos a tal assessor legal;

(ii)

honorários, despesas e custos de terceiros especialistas, incluindo a
Securitizadora, Agente Fiduciário dos CRA, custodiante, registrador, liquidante,
advogados, agência de classificação de rating, auditores e empresas especializadas
em cobrança relacionados com procedimentos legais incorridas para resguardar
os interesses dos titulares dos CRA e realização dos créditos do agronegócio que
constituírem lastro dos CRA e integrarem o patrimônio separado dos CRA,
conforme definido no Termo de Securitização;

(iii)

despesas com registros e movimentação perante instituições autorizadas à
prestação de serviços de administração do patrimônio separado dos CRA, agente
fiduciário, liquidação e custódia, escrituração, câmaras de compensação e
liquidação, juntas comerciais e cartórios de registro de títulos e documentos,
conforme o caso, dos Documentos da Operação, bem como de seus eventuais
aditamentos;

(iv)

eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em
ações judiciais ajuizadas com a finalidade de resguardar os interesses dos titulares
dos CRA e a realização dos créditos dos patrimônios separados dos CRA, em caso
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de inadimplemento pela Emissora das obrigações por ela assumidas no âmbito da
Escritura;
(v)

despesas de viagem, transportes, alimentação, quando estas sejam necessárias ao
desempenho das funções da Securitizadora, sendo que tais valores deverão (i) ser
previamente aprovados pela Emissora, em caso de despesas acima de
R$10.000,00 (dez mil reais); e (ii) ser devidamente comprovados, mediante a
apresentação, pelo Agente Fiduciário dos CRA, de cópia dos comprovantes das
despesas incorridas; e

(vi)

demais despesas previstas no Termo de Securitização e nos demais Documentos
da Oferta.

10.2. Os custos e despesas indicados nesta cláusula serão arcados pelos recursos
constantes do Fundo de Despesas e, em caso de insuficiência de saldo, diretamente pela
Emissora, que reembolsará eventuais custos suportados diretamente pela Securitizadora, em até
5 (cinco) Dias Úteis a contar do recebimento de solicitação neste sentido, devidamente
acompanhada de cópia dos comprovantes de pagamento desses custos e cópia das notas fiscais
correspondentes.

11.

Comunicações

11.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta
Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
(i) Para a Emissora
Bem Brasil Alimentos S.A.
Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol
CEP: 38.181‐419
Cidade de Araxá – Estado de Minas Gerais
At.: Dênio Oliveira
Tel.: +55 (34) 3669‐9070
E‐mail:deniooliveira@bembrasil.ind.br
(ii) Para os Fiadores
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João Emílio Rocheto e Marisa Aparecida Margoto Rocheto
Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, Zona Rural
CEP: 38.170‐000
Cidade de Perdizes– Estado de Minas Gerais
Tel.: +55 (34) 3669‐9010
E‐mail: rocheto@bembrasil.ind.br
José Paulo Rocheto e Ana Graziela da Silva Rocheto
Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim
CEP: 13.880‐000
Cidade de Vargem Grande do Sul – Estado de Minas Gerais
Tel.: +55 (19) 3696‐2000
E‐mail: josepaulo@tresmariasep.com.br
Celso Carlos Roquetto
Rua Ana Oliveira, 64, Centro
CEP: 13.870‐199
Cidade de São João da Boa Vista – Estado de São Paulo
Tel.: +55 (19) 3622‐2419
E‐mail: celsoroquetto@gmail.com
(iii) Para a Securitizadora
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32
CEP: 05.419‐001
Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo
At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli
Telefone: +55 (11) 3811‐4959
E‐mail: crontoleoperacional@ecoagro.agr.br
(iv) Para o Agente Fiduciário dos CRA
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, 10º andar
CEP 04530‐001 – São Paulo, SP
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At.: Emilio Alvarez Neto
Tel.: + 55 (11) 3048‐9784
E‐mail: fiduciario@slw.com.br
11.1.1. As comunicações serão consideradas entregues: (i) quando enviadas aos
endereços acima sob protocolo ou com “aviso de recebimento”; ou (ii) por correio eletrônico
serão consideradas recebidas na data da confirmação de recebimento eletrônico.
11.1.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às
outras Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, sob pena de serem considerados
entregues as comunicações enviadas aos endereços anteriormente indicados.
12.

Pagamento de Tributos

12.1. Os tributos incidentes sobre a Emissão e as Debêntures deverão ser integralmente
pagos pela Emissora, incluindo, sem limitação, todos os custos de tributação incidentes sobre
quaisquer pagamentos devidos à Securitizadora, na qualidade de titular das Debêntures em
decorrência desta Escritura. Neste sentido, referidos pagamentos deverão ser acrescidos dos
valores atuais e futuros correspondentes a quaisquer tributos que sobre eles incidam, venham a
incidir ou sejam entendidos como devidos. Da mesma forma, caso, por força de norma ou
determinação de autoridade, a Emissora tiver de reter ou deduzir, de quaisquer pagamentos
feitos exclusivamente no âmbito das Debêntures, quaisquer tributos ou taxas, a Emissora deverá
acrescer a tais pagamentos valores adicionais de modo que a Securitizadora, na qualidade de
titular das Debêntures, receba os mesmos valores que seriam por ela recebidos caso nenhuma
retenção ou dedução fosse realizada. Para tanto, a Emissora desde já reconhece ser pecuniária a
obrigação aqui prevista, e declara serem líquidos, certos e exigíveis todos e quaisquer valores
que vierem a ser apresentados contra si, pela Securitizadora, na qualidade de titular das
Debêntures, pertinentes a esses tributos e, nos termos desta Escritura, os quais deverão ser
liquidados, pela Emissora, por ocasião da sua apresentação pela Securitizadora.
12.2. Sem prejuízo do estabelecido na Cláusula 12.1 acima, a Emissora não será
responsável pelo pagamento de quaisquer tributos que, por qualquer motivo, venham a incidir
sobre o pagamento de rendimentos pela Securitizadora aos Titulares de CRA ou que de qualquer
outra forma incidam sobre os Titulares de CRA em virtude de seu investimento nos CRA.
13.

Disposições Gerais
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13.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes desta Escritura.
Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou
faculdade que caiba à Debenturista em razão de qualquer inadimplemento da Emissora
prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia ao
mesmo, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento
ou atraso.
13.2. Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, salvo na hipótese de
não preenchimento dos requisitos relacionados na Cláusula 2 acima, obrigando as partes por si
e seus sucessores.
13.3. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida
ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo‐se as partes, em boa‐fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na
medida do possível, produza o mesmo efeito.
13.4. Esta Escritura constitui o único e integral acordo entre as Partes, com relação ao
objeto nela previsto.
13.5. As palavras e os termos constantes desta Escritura, aqui não expressamente
definidos, grafados em português ou em qualquer língua estrangeira, bem como quaisquer
outros de linguagem técnica ou financeira, que, eventualmente, durante a vigência da presente
Escritura, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as partes, sejam
utilizados para identificar a prática de quaisquer atos ou fatos, deverão ser compreendidos e
interpretados em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais
brasileiro.
13.6. As Partes declaram, mútua e expressamente, que a presente Escritura foi
celebrada respeitando‐se os princípios de probidade e de boa‐fé, por livre, consciente e firme
manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.
13.7. Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais nos
termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, reconhecendo as partes, desde já, que
independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos
desta Escritura comportam execução específica, submetendo‐se às disposições dos artigos 815 e
seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento
antecipado das Debêntures nos termos desta Escritura.
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13.8. As Partes concordam que a presente Escritura, poderá ser alterada, sem a
necessidade de qualquer aprovação dos Titulares de CRA, dos Fiadores ou de aprovação
societária da Emissora, nas hipóteses previstas nesta Escritura, ou desde que a referida alteração
não prejudique a validade, exigibilidade ou exequibilidade das Debêntures, sempre que e
somente: (i) quando tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a
exigências de adequação a normas legais, regulamentares ou exigências da CVM, ANBIMA, B3 ou
demais reguladores; (ii) quando verificado erro material, seja ele um erro grosseiro, de digitação
ou aritmético; (iii) em qualquer outra hipótese autorizada no âmbito desta Escritura, do Termo
de Securitização ou demais Documentos da Oferta; e (iv) em virtude da atualização dos dados
cadastrais das Partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros,
desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares de CRA.
13.9. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores
eventualmente devidos pela Emissora, nos termos desta Escritura, não serão passíveis de
compensação com eventuais créditos da Debenturista e o não pagamento dos valores devidos
no prazo acordado poderá ser cobrado pela Debenturista e eventuais sucessores e cessionários
pela via executiva, nos termos dos artigos 784 e 785 do Código de Processo Civil.
13.10. A Emissora é responsável por efetuar o pagamento de todas as despesas de sua
responsabilidade devidamente comprovadas pela Debenturista incorridas ou a serem incorridas
para manutenção do patrimônio separado e proteger os direitos e interesses previstos nesta
Escritura ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios e outras despesas e
custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida à Debenturista, no âmbito
da Emissão, nos termos desta Escritura, observado que a Emissora não será responsável por
despesas incorridas em decorrência de dolo, negligência ou do descumprimento de obrigações
assumidas pela Securitizadora ou pelo Agente Fiduciário dos CRA no âmbito desta emissão de
Debêntures e dos Documentos da Oferta, conforme reconhecido em decisão transitada em
julgado, da qual não caibam mais recursos.
13.11. Na forma do inciso X, do caput do art. 3º e no art. 18 da Lei nº 13.874, de 20 de
setembro de 2019, no art. 2º‐A, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, nos arts. 104 e 107, do
Código Civil, e no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200‐2, de 24 de agosto de 2001, a
presente Escritura será considerada assinada, exigível e oponível entre as Partes e perante
terceiros, independentemente da aposição de rubricas em cada página, desde que: (a) seja
celebrado sob a forma física, eletrônica e/ou híbrida, a critério das Partes; (b) a assinatura seja,
de forma exclusiva ou combinada, (i) aposta no suporte físico, (ii) certificada por entidade
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credenciada da ICP‐Brasil, (iii) realizada por meio do e‐CPF (certificado digital de pessoa física)
e/ou (iv) por outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma
eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP‐Brasil; e (c) (1) se
celebrado sob a forma física ou híbrida, sua apresentação sob (i) a forma física (com as
assinaturas em um ou mais dos formatos aqui indicados) ou (ii) sua forma digitalizada, com envio,
em formato PDF, ou outra ferramenta, por uma Parte à outra, a partir do e‐mail indicado neste
instrumento, ou a terceiros, sob qualquer forma; e (2) se celebrado sob a forma eletrônica, sua
apresentação por uma Parte à outra, ou a terceiros, sob qualquer forma e mecanismo.
14.

Lei e Foro
14.1. A presente Escritura reger‐se‐á pelas leis brasileiras.

14.2. Fica eleito o Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam a presente Escritura, em 7 (sete) vias
de igual teor e forma.

São Paulo, 10 de junho de 2020
(restante da página intencionalmente deixado em branco)
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Página de assinaturas 1/6 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de
Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com Garantia
Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.

Bem Brasil Alimentos S.A.
Emissora

Por: João Emílio Rocheto
Cargo: Diretor Presidente
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Fiadora
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Anexo I ‐ Cronograma de Pagamento das Debêntures

Datas de
Pagamento da
Remuneração

Datas de
Pagamento
de
Amortização

25/01/2021

N/A

23/07/2021
24/01/2022
25/07/2022
23/01/2023
24/07/2023
23/01/2024
23/07/2024
23/01/2025
23/07/2025

N/A
N/A
25/07/2022
23/01/2023
24/07/2023
23/01/2024
23/07/2024
23/01/2025
23/07/2025

Período de Capitalização da
Remuneração
Início do
Fim do
Período de
Período de
Capitalização
Capitalização
(inclusive)
(exclusive)
Primeiro Dia
25/01/2021
Útil anterior à
Data de
Integralização
25/01/2021
23/07/2021
23/07/2021
24/01/2022
24/01/2022
25/07/2022
25/07/2022
23/01/2023
23/01/2023
24/07/2023
24/07/2023
23/01/2024
23/01/2024
23/07/2024
23/07/2024
23/01/2025
23/01/2025
23/07/2025
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Porcentagem
de Amortização
do Saldo do
Valor Nominal
Unitário
Atualizado

0,0000%
0,0000%
0,0000%
14,2857%
16,6666%
20,0000%
25,0000%
33,3333%
49,9998%
100,0000%

Anexo II – Minuta de Boletim de Subscrição

Emissora
Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Araxá, Estado de Minas
Gerais, na Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181‐419, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 06.004.860/0001‐80,
neste ato devidamente representada na forma de seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o NIRE
31300124207, na qualidade de emissora das Debêntures (“Emissora”).
Subscritor
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 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 Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419‐001, Pinheiros,
inscrita no CNPJ sob o nº10.753.164/0001‐43, neste ato representada na forma de seus atos
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”)
sob o NIRE 35.300.367.308, na qualidade de subscritora das Debêntures (“Debenturista”).
Características da Emissão
1. Foram emitidas 240.000 (duzentas e quarenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário
de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de reais), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda)
Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária,
Com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.”,
celebrado em 10 de junho de 2020 (“Emissão” e “Escritura”, respectivamente).
2. A Emissão insere‐se no contexto de uma operação de securitização para constituição de
lastro para os certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 48ª (quadragésima
oitava) emissão da Debenturista (“CRA”).
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3. Os CRA serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição sob regime de garantia
firme, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada, e serão destinados a investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º‐B e
9ºC da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada, futuros titulares
de CRA.
4. As Debêntures serão integralizadas na Data de Integralização (inclusive), pelo seu Valor
Nominal Unitário. Deverá ser descontado o valor correspondente à constituição do Fundo de
Despesas nos termos da Cláusula 2.3.1 do Termo de Securitização.
5. A Emissão foi realizada e a Escritura foi celebrada com base nas deliberações tomadas pela
Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 5 de junho de 2020, por meio da
qual se aprovou a Emissão, incluindo seus termos e condições.
Identificação do Subscritor
Nome:
Tel.:
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio (11) 3811‐4959
S.A.
Endereço:
E‐mail:
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, controleoperacional@ecoagro.agr.br
conjunto 32
Bairro:
Pinheiros

CEP:
05.419‐001

Nacionalidade:
Brasileira

Data
de Estado Civil:
Nascimento: N/A
N/A

Doc. de identidade:
N/A

Cidade:
São Paulo

Órgão Emissor:
N/A

Representante Legal (se for o caso):
Doc. de Identidade:

UF:
SP

CPF/CNPJ:
10.753.164/0001‐43
Tel.:

Órgão Emissor:
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CPF/CNPJ:

Cálculo da Subscrição
Quantidade de Debêntures Valor Nominal Unitário:
subscritas*
R$1.000,00
240.000

Valor
de
integralização,
considerando
a
integralização
total
dos CRA*
a partir de
R$240.000.000,00

* observado o estabelecido na Cláusula 3 das “Características da Emissão” acima.
Integralização
O Subscritor, neste ato, declara para todos os fins que conhece, está de acordo e por isso adere
a todas as disposições constantes deste Boletim de Subscrição e da Escritura, firmada em
caráter irrevogável e irretratável, referente à emissão das Debêntures.
O extrato da conta corrente ou o comprovante de depósito dos recursos em conta corrente
da Emissora pela Securitizadora, por conta e ordem do Subscritor, servirão como provas de
pagamento e de quitação das obrigações previstas neste Boletim de Subscrição.
O Subscritor compromete‐se diretamente, de forma irrevogável e irretratável, a realizar a
integralização das Debêntures na quantidade acima indicada, respondendo por quaisquer
prejuízos que possa acarretar à Emissora, conforme o caso, pelo descumprimento da
obrigação ora assumida, observado o estabelecido nos itens 2 e 3 das “Características da
Emissão” acima.

Declaro, para todos os fins, (i) estar de
acordo com as condições expressas no
presente Boletim de Subscrição; e (ii) ter
conhecimento integral, entender, anuir,
aderir e subscrever os termos e condições
previstos na Escritura.

Declaro, para todos os fins, (i) estar de acordo
com as condições expressas no presente
Boletim de Subscrição; (ii) ter conhecimento
integral, entender, anuir, aderir e subscrever os
termos e condições previstos na Escritura, bem
como nos documentos referentes à emissão e
distribuição pública dos CRA; e (iii) que os
recursos utilizados para a integralização das
Debêntures não são provenientes, direta ou
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São Paulo, [•] de [•] de 2020.

indiretamente, de infração penal, nos termos da
Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme
alterada.

_______________________________
Bem Brasil Alimentos S.A.

São Paulo, [•] de [•] de 2020.

_______________________________
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios
do Agronegócio S.A.
Testemunhas:

_______________________________
Nome:
CPF:

_______________________________
Nome:
CPF:

Informações Adicionais
Para informações adicionais sobre a presente emissão, o interessado deverá dirigir‐se à
Companhia e à Debenturista nos endereços indicados abaixo:
Companhia:
Bem Brasil Alimentos S.A.
Avenida Hitalo Ros, n º 4.000, Bairro Morada do Sol
CEP 38.141‐419
Araxá – Minas Gerais
At.: Dênio Oliveira
Tel.: +55 (34) 3669‐9070
E‐mail:deniooliveira@bembrasil.ind.br
Debenturista:
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32
CEP: 05.419‐001
Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo
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At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli
Telefone: +55 (11) 3811‐4959
E‐mail: crontoleoperacional@ecoagro.agr.br
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Anexo III – Modelo de Relatório de Destinação de Recursos

[Relatório a ser Completado Trimestralmente]
Despesas com Fornecedores de matéria‐prima
Processo

1º Tri
(R$/mil)

2º Tri
(R$/mil)

3º Tri
(R$/mil)

4º Tri
(R$/mil]

Consolidado
(R$/mil)

Fornecedores
de matéria‐
prima

[•]

[•]

[•]

[•]

[•]

Total

[•]

[•]

[•]

[•]

[•]
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Anexo IV – Orçamento

Orçamentos a serem Atualizados Trimestralmente

Exercício Social com Encerramento em 31 de dezembro de 2020 (*)
Contratos com Produtores Rurais, na qualidade de fornecedores.
Processo

1º Tri
(R$/mil)

2º Tri
(R$/mil)

3º Tri
(R$/mil)

4º
(R$/mil)

Tri Consolidado
(R$/mil)

Fornecedores
de matéria‐
prima

96.795

20.393

111.744

208.493

437.424

Total

96.795

20.393

111.744

208.493

437.424

(*) Orçamento previsto para o exercício social da Emissora com encerramento em 31 de
dezembro de 2020, considerando o histórico de destinação no mesmo período em exercícios
sociais anteriores. Sem prejuízo da destinação dos recursos captados por meio das Debêntures
da 1ª Emissão, os recursos captados por meio da presente Emissão serão destinados de acordo
com o presente Orçamento, conforme ajustada a cada trimestre, até a data de vencimento
dos CRA, ou até que a Emissora comprove a aplicação da totalidade dos recursos obtidos nos
termos da Escritura, o que ocorrer primeiro.
Exercício Social com Encerramento em 31 de dezembro de 2021 (**)
Contratos com Produtores Rurais, na qualidade de fornecedores.
Processo

1º Tri
(R$/mil)

2º Tri
(R$/mil)

3º Tri
(R$/mil)

4º
Tri Consolidado
(R$/mil)
(R$/mil)

Fornecedores
de matéria‐
prima

126.225

52.487

126.766

364.587

670.065

Total

126.225

52.487

126.766

364.587

670.065

(**) Orçamento previsto para o exercício social da Emissora com encerramento em 31 de
dezembro de 2021, considerando o histórico de destinação no mesmo período em exercícios
sociais anteriores. Sem prejuízo da destinação dos recursos captados por meio das
Debêntures da 1ª Emissão, os recursos captados por meio da presente Emissão serão
destinados de acordo com o presente Orçamento, conforme ajustado a cada trimestre, até a
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data de vencimento dos CRA, ou até que a Emissora comprove a aplicação da totalidade dos
recursos obtidos nos termos da Escritura, o que ocorrer primeiro.
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Anexo V – Lista de Fornecedores

nº

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

CNAE

1.

Joao Emilio Rocheto e
Outro(s)

016.906.168‐06

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa

2.

Jorge Assamu Mori

020.737.758‐88

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa

3.

José Paulo Rocheto

094.476.858‐03

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa

4.

José Paulo Rocheto

094.476.858‐03

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa

5.

Koro Hamaguchi

096.617.278‐72

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa

6.

Rodrigo da Silva Tosta

347.537.868‐03

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa

7.

Sergio Luis Petrachi e
Outro(s)

103.289.918‐22

0119‐9/03 ‐ Cultivo de batata‐inglesa
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Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de
Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com
Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.

celebrado entre

Bem Brasil Alimentos S.A.,
na qualidade de Emissora

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócios S.A.,
na qualidade de Debenturista

João Emílio Rocheto,
Marisa Aparecida Margoto Rocheto
José Paulo Rocheto,
Ana Graziela da Silva Rocheto,
Celso Carlos Roquetto
na qualidade de fiadores das Debêntures
e
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
na qualidade de agente fiduciário dos CRA

Datado de 12 de junho de 2020
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Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de
Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, Com
Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil Alimentos S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas (sendo cada individualmente,
uma “Parte” e, em conjunto, as “Partes”),
1. Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta
perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Araxá, Estado
de Minas Gerais, na Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181‐419, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº
06.004.860/0001‐80, neste ato devidamente representada na forma de seus atos
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(“JUCEMG”) sob o NIRE 31300124207, por seu Diretor Presidente Sr. João Emílio
Rocheto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº
11.941.757‐1 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da
Economia (“CPF”) sob o nº 016.906.168‐06, residente e domiciliado na Fazenda Água
Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170‐000, Zona Rural, na cidade
de Perdizes, Estado de Minas Gerais, na qualidade de emissora das Debêntures (abaixo
definido) (“Emissora”);
2.

Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 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 Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419‐
001, Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº10.753.164/0001‐43, neste ato representada na
forma de seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.367.308, por seus diretores, Milton Scatolini
Menten, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 9.113.097 SSP/SP, inscrito no
CPF sob nº 014.049.958‐03, e Cristian de Almeida Fumagalli, brasileiro, solteiro,
advogado, portador do RG nº 30.377.319‐4 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 327.518.808‐
94, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419‐001, Pinheiros, na
qualidade de debenturista (“Debenturista” ou “Securitizadora”);

3.

João Emílio Rocheto, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade
RG sob o nº 11.941.757‐1 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do
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Ministério da Economia (“CPF”) sob o nº 016.906.168‐06, residente e domiciliado na
Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170‐000, Zona
Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais, na qualidade de fiador das
Debêntures (abaixo definido) (“Sr. João”);
4.

Marisa Aparecida Margoto Rocheto, brasileira, casada, administradora, portadora da
Cédula de Identidade RG sob o nº 12.859.399‐4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº
024.650.838‐80, residente e domiciliada na Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia
BR 452 no KM 258, CEP 38.170‐000, Zona Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas
Gerais, na qualidade de fiadora das Debêntures (abaixo definido) (“Sra. Marisa”);

5.

José Paulo Rocheto, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de Identidade
RG sob o nº 17.667.196 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 094.476.858‐03, residente e
domiciliado na Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880‐000, na cidade de
Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, na qualidade de fiador das Debêntures
(abaixo definido) (“Sr. José”);

6.

Ana Graziela da Silva Rocheto, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de
Identidade RG sob o nº 32.732.909‐9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 220.228.718‐39,
residente e domiciliada na Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880‐000,
na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, na qualidade de fiadora das
Debêntures (abaixo definido) (“Sra. Ana”);

7.

Celso Carlos Roquetto, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade
RG sob o nº 18.898.916 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 094.477.058‐47, residente e
domiciliado na Rua Ana Oliveira, 64, Centro, CEP 13.870‐199, na cidade de São João da
Boa Vista, Estado de São Paulo, na qualidade de fiador das Debêntures (abaixo definido)
(“Sr. Celso” e, quando em conjunto com o Sr. João, a Sra. Marisa, o Sr. Josée a Sra. Ana
“Fiadores”); e

8.

SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., instituição financeira com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 717, 10º andar,
CEP 04530‐001, inscrita no CNPJ sob o nº 50.657.675/0001‐86, neste ato representada na
forma de seu contrato social, por seus diretores Douglas Constantino Ferreira, brasileiro,
casado, administrador, portador da CNH nº 02314987271 Detran/SP, inscrito no CPF sob
nº 295.591.758‐31, e Peter Thomas Grunbaum Weiss, brasileiro, divorciado, economista,
portador do RG nº 3.799.929‐1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 527.141.288‐15, ambos
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com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor
Renato Paes de Barros, 717, 10º andar, CEP 04530‐001, na qualidade de agente fiduciário
dos CRA (abaixo definido) (“Agente Fiduciário dos CRA”);
Considerando que:
(i)
com base nas deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária da Devedora
realizada em 5 de junho de 2020, cuja ata foi registrada perante a JUCEMG em 10 de junho de
2020 sob o nº 7871815 e será publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal
“Correio de Araxá”, foi aprovada a emissão de 240.000 (duzentos e quarenta mil) debêntures,
não conversíveis em ações, em série única, da 2ª (segunda) emissão, da espécie quirografária,
com garantia adicional fidejussória, para colocação privada, todas com valor nominal unitário de
R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão, qual seja, 29 de junho de 2020 (“Data de Emissão”),
perfazendo o montante total de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões), na Data de
Emissão (“Emissão” e “Debêntures”, respetivamente);
(ii)
em 10 de junho de 2020, as Partes celebraram o “Instrumento Particular de Escritura da
2ª (segunda) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil
Alimentos S.A.”, em fase de registro perante a JUCEMG (“Escritura”);
(iii)
a emissão das Debêntures insere‐se no contexto de uma operação de securitização de
recebíveis do agronegócio que resultará na emissão dos Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da Série Única da 48ª (quadragésima oitava) Emissão da Securitizadora (“CRA”), aos
quais os direitos creditórios do agronegócio representados pelas Debêntures serão vinculados
como lastro, na forma prevista no “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio para
Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 48ª (quadragésima
oitava) Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A., Lastreados em
Créditos do Agronegócio Devidos pela Bem Brasil Alimentos S.A”, a ser celebrado entre a
Securitizadora e o Agente Fiduciário dos CRA (respectivamente, “Operação de Securitização” e
“Termo de Securitização”);
(iv)
as Debêntures ainda não foram subscritas e integralizadas, razão pela qual não se faz
necessária a realização da Assembleia Geral de Debenturista para aprovar os ajustes aqui
previstos; e
(v)

as Partes têm interesse em aditar a Escritura nos termos e condições aqui previstos;
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vêm celebrar o presente “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª
(segunda) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da Espécie
Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Bem Brasil
Alimentos S.A.” (“Aditamento”), que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:
1.

TERMOS DEFINIDOS

1.1. O presente Aditamento é parte de uma operação estruturada, de forma que as
expressões utilizadas neste Aditamento em letra maiúscula e aqui não definidas de forma
diversa, terão o significado a elas atribuído na Escritura e, em caso de omissão no referido
instrumento, em consonância com o conceito consagrado pelos usos e costumes do mercado
financeiro e de capitais local. Todos os termos no singular definidos neste Aditamento deverão
ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice‐versa. As expressões “deste
instrumento”, “neste instrumento” e “conforme previsto neste instrumento” e palavras de
significado semelhante quando empregadas neste Aditamento, a não ser que de outra forma
exigido pelo contexto, referem‐se a este Aditamento como um todo e não a uma disposição
específica deste instrumento. Referências a cláusula, subcláusula, adendo e anexo estão
relacionadas a este Aditamento a não ser que de outra forma especificado. Todos os termos aqui
definidos terão as definições a eles atribuídas neste instrumento quando utilizados em qualquer
certificado ou documento celebrado ou formalizado de acordo com os termos aqui definidos.
2.

ADITAMENTO

2.1. As Partes resolvem alterar a redação das cláusulas 4.1.4, 4.2.4 e 4.6.1 da Escritura, para
refletir as novas datas de vencimento e pagamento de juros e amortização do principal das
Debêntures, as quais passarão a vigorar da seguinte forma:
“4.1.4 Data de Vencimento. A data de vencimento das Debêntures será 14 de julho de
2025 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e
resgate antecipado das Debêntures, nos termos desta Escritura.
“4.2.4 O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 7 (sete) parcelas, sendo
a primeira na data de 14 de julho de 2022, conforme datas definidas no Anexo I, nos
termos da Cláusula 4.6.1 abaixo.”
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“4.6.1 Amortização das Debêntures. O Valor Nominal Unitário Atualizado será pago pela
Emissora em 7 (sete) parcelas, sendo a primeira em 14 de julho de 2022, conforme datas
previstas no Anexo I, observadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo Total e
Eventos de Vencimento Antecipado previstas nas Cláusulas 4.8.3 e 5 respectivamente,
desta Escritura.”
2.2. Ato contínuo, as Partes resolvem alterar o Anexo I e Anexo II da Escritura, para que
passem a constar conforme o Anexo A e o Anexo B, respectivamente, do presente Aditamento.
3.

REGISTRO DO ADITAMENTO

3.1. A Emissora deverá protocolar o presente Aditamento para registro (averbação) na
JUCEMG, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva assinatura, de acordo com
o artigo 62, inciso II, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, devendo ser enviadas cópias
eletrônicas (PDF) dos comprovantes de protocolo à Securitizadora e ao Agente Fiduciário dos
CRA na respectiva data de protocolo. O presente Aditamento deverá ser registrado no prazo de
até 20 (vinte) Dias Úteis contados da data do respectivo protocolo, sendo possível a prorrogação
deste prazo por iguais períodos caso: (i) sejam formuladas exigências pela JUCEMG, mediante a
apresentação, pela Emissora à Debenturista, de referida exigência; ou (ii) não haja qualquer
manifestação da JUCEMG sobre o deferimento ou não do registro deste Aditamento até o
término do referido prazo. A Emissora obriga‐se a enviar à Debenturista e ao Agente Fiduciário
dos CRA 1 (uma) cópia eletrônica (PDF) deste Aditamento devidamente registrado na JUCEMG
em até 2 (dois) Dias Úteis após a obtenção do referido registro.
3.2. Em atendimento ao disposto no artigo 129 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
conforme alterada, a Emissora deverá protocolar este Aditamento para registro (averbação) nos
competentes cartórios de registro de títulos e documentos do domicílio das Partes em até 2 (dois)
Dias Úteis da data da sua respectiva assinatura. O presente Aditamento deverá ser registrado no
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do protocolo nos competentes cartórios de
registro de títulos e documentos do domicílio das Partes, sendo possível a prorrogação deste
prazo por iguais períodos caso: (i) sejam formuladas exigências pelos cartórios de registro de
títulos e documentos do domicílio das Partes, mediante a apresentação, pela Emissora à
Debenturista, de referida exigência; ou (ii) não haja qualquer manifestação dos referidos
cartórios de registro de títulos e documentos sobre o deferimento ou não do registro deste
Aditamento até o término do referido prazo. A Emissora obriga‐se a enviar 1 (uma) via original

6

505

deste Aditamento devidamente registrado tempestivamente para a Debenturista e o Agente
Fiduciário, após a obtenção do referido registro.
4.

RATIFICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA ESCRITURA

4.1. Todos os termos e condições da Escritura que não tenham sido expressamente alterados
pelo presente Aditamento são neste ato ratificados e permanecem em pleno vigor e efeito.
5.

DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes deste Aditamento. Desta
forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade
que caiba à Debenturista em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o
exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia ao mesmo, nem
constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.
5.2. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as
Partes por si e seus sucessores.
5.3. Caso qualquer das disposições aprovadas neste Aditamento venha a ser julgada ilegal,
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo‐se as partes, em boa‐fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na
medida do possível, produza o mesmo efeito.
5.4. As Partes declaram, mútua e expressamente, que o presente Aditamento foi celebrado
respeitando‐se os princípios de probidade e de boa‐fé, por livre, consciente e firme manifestação
de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.
5.5. O presente Aditamento e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais nos
termos do artigo 784 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de
Processo Civil”), reconhecendo as partes, desde já, que independentemente de quaisquer outras
medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste Aditamento comportam execução
específica, submetendo‐se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil,
sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Debêntures nos termos da
Escritura, conforme alterada por este Aditamento.
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5.6. Os prazos estabelecidos no presente Aditamento serão computados de acordo com a
regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do
vencimento.
5.7. Na forma do inciso X, do caput do art. 3º e no art. 18 da Lei nº 13.874, de 20 de setembro
de 2019, no art. 2º‐A, da Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, nos arts. 104 e 107, do Código Civil,
e no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200‐2, de 24 de agosto de 2001, o presente
Aditamento será considerado assinado, exigível e oponível entre as Partes e perante terceiros,
independentemente da aposição de rubricas em cada página, desde que: (a) seja celebrado sob
a forma física, eletrônica e/ou híbrida, a critério das Partes; (b) a assinatura seja, de forma
exclusiva ou combinada, (i) aposta no suporte físico, (ii) certificada por entidade credenciada da
ICP‐Brasil, (iii) realizada por meio do e‐CPF (certificado digital de pessoa física) e/ou (iv) aposta
por outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,
inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP‐Brasil; e (c) (1) se celebrado sob a
forma física ou híbrida, sua apresentação sob (i) a forma física (com as assinaturas em um ou
mais dos formatos aqui indicados) ou (ii) sua forma digitalizada, com envio, em formato PDF, ou
outra ferramenta, por uma Parte à outra, a partir do e‐mail indicado neste instrumento, ou a
terceiros, sob qualquer forma; e (2) se celebrado sob a forma eletrônica, sua apresentação por
uma Parte à outra, ou a terceiros, sob qualquer forma e mecanismo.
6.

LEI E FORO

6.1.

Este Aditamento reger‐se‐á pelas leis brasileiras.

6.2. Fica eleito o Foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer
dúvidas ou controvérsias oriundas deste Aditamento, com renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Aditamento, em 7 (sete)
vias de igual teor e forma.

São Paulo, 12 de junho de 2020
(restante da página intencionalmente deixado em branco)
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Anexo I ‐ Cronograma de Pagamento das Debêntures

Datas de
Pagamento
da
Remuneração

Datas de
Pagamento
de
Amortização

14/01/2021

N/A

14/07/2021
14/01/2022
14/07/2022
13/01/2023
14/07/2023
12/01/2024
12/07/2024
14/01/2025
14/07/2025

N/A
N/A
14/07/2022
13/01/2023
14/07/2023
12/01/2024
12/07/2024
14/01/2025
14/07/2025

Período de Capitalização da
Remuneração
Início do
Período de
Capitalização
(inclusive)

Fim do
Período de
Capitalização
(exclusive)

Primeiro Dia
Útil anterior à
Data de
Integralização
14/01/2021
14/07/2021
14/01/2022
14/07/2022
13/01/2023
14/07/2023
12/01/2024
12/07/2024
14/01/2025

14/01/2021
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14/07/2021
14/01/2022
14/07/2022
13/01/2023
14/07/2023
12/01/2024
12/07/2024
14/01/2025
14/07/2025

Porcentagem
de
Amortização
do Saldo do
Valor Nominal
Unitário
Atualizado

0,0000%
0,0000%
0,0000%
14,2857%
16,6666%
20,0000%
25,0000%
33,3333%
49,9998%
100,0000%

Anexo II – Minuta de Boletim de Subscrição

Emissora
Bem Brasil Alimentos S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante
a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Araxá, Estado de Minas
Gerais, na Avenida Hitalo Ros, 4.000, Morada do Sol, CEP 38.181‐419, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o nº 06.004.860/0001‐
80, neste ato devidamente representada na forma de seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob o NIRE
31300124207, na qualidade de emissora das Debêntures (“Emissora”).
Subscritor
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio 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 Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05.419‐001,
Pinheiros, inscrita no CNPJ sob o nº10.753.164/0001‐43, neste ato representada na forma
de seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.367.308, na qualidade de subscritora das Debêntures
(“Debenturista”).
Características da Emissão
1. Foram emitidas 240.000 (duzentas e quarenta mil) Debêntures, com valor nominal
unitário de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$240.000.000,00
(duzentos e quarenta milhões de reais), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura
da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures, Não Conversíveis Em Ações, em Série Única, da
Espécie Quirografária, Com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da
Bem Brasil Alimentos S.A.”, celebrado em 10 de junho de 2020, conforme aditado em 12 de
junho de 2020 (“Emissão” e “Escritura”, respectivamente).
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2. A Emissão insere‐se no contexto de uma operação de securitização para constituição de
lastro para os certificados de recebíveis do agronegócio da série única da 48ª (quadragésima
oitava) emissão da Debenturista (“CRA”).
3. Os CRA serão distribuídos por meio de oferta pública de distribuição sob regime de
garantia firme, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada, e serão destinados a investidores qualificados, conforme definidos no
artigo 9º‐B e 9ºC da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada,
futuros titulares de CRA.
4. As Debêntures serão integralizadas na Data de Integralização (inclusive), pelo seu Valor
Nominal Unitário. Deverá ser descontado o valor correspondente à constituição do Fundo
de Despesas nos termos da Cláusula 2.3.1 do Termo de Securitização.
5. A Emissão foi realizada e a Escritura foi celebrada com base nas deliberações tomadas
pela Assembleia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 5 de junho de 2020, por
meio da qual se aprovou a Emissão, incluindo seus termos e condições.
Identificação do Subscritor
Nome:
Eco Securitizadora
Agronegócio S.A.

de

Direitos

Creditórios

Tel.:
do (11) 3811‐4959

Endereço:
E‐mail:
Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, controleoperacional@ecoagro.agr.br
conjunto 32
Bairro:
Pinheiros

CEP:
05.419‐001

Nacionalidade:
Brasileira

Data
de Estado Civil:
Nascimento: N/A N/A

Doc. de identidade:
N/A

Cidade:
São Paulo

Órgão Emissor:
N/A

Representante Legal (se for o caso):
Doc. de Identidade:

UF:
SP

CPF/CNPJ:
10.753.164/0001‐43
Tel.:

Órgão Emissor:
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CPF/CNPJ:

Cálculo da Subscrição
Quantidade de Debêntures Valor Nominal Unitário:
subscritas*
R$1.000,00
240.000

Valor
de
integralização,
considerando
a
integralização total
dos CRA*
a partir de
R$240.000.000,00

* observado o estabelecido na Cláusula 3 das “Características da Emissão” acima.
Integralização
O Subscritor, neste ato, declara para todos os fins que conhece, está de acordo e por isso
adere a todas as disposições constantes deste Boletim de Subscrição e da Escritura, firmada
em caráter irrevogável e irretratável, referente à emissão das Debêntures.
O extrato da conta corrente ou o comprovante de depósito dos recursos em conta corrente
da Emissora pela Securitizadora, por conta e ordem do Subscritor, servirão como provas de
pagamento e de quitação das obrigações previstas neste Boletim de Subscrição.
O Subscritor compromete‐se diretamente, de forma irrevogável e irretratável, a realizar a
integralização das Debêntures na quantidade acima indicada, respondendo por quaisquer
prejuízos que possa acarretar à Emissora, conforme o caso, pelo descumprimento da
obrigação ora assumida, observado o estabelecido nos itens 2 e 3 das “Características da
Emissão” acima.

Declaro, para todos os fins, (i) estar de
acordo com as condições expressas no
presente Boletim de Subscrição; e (ii) ter
conhecimento integral, entender, anuir,
aderir e subscrever os termos e condições
previstos na Escritura.

Declaro, para todos os fins, (i) estar de acordo
com as condições expressas no presente
Boletim de Subscrição; (ii) ter conhecimento
integral, entender, anuir, aderir e subscrever
os termos e condições previstos na Escritura,
bem como nos documentos referentes à
emissão e distribuição pública dos CRA; e (iii)
que os recursos utilizados para a
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São Paulo, [•] de [•] de 2020.

integralização das Debêntures não são
provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, nos termos da Lei nº 9.613, de
3 de março de 1998, conforme alterada.

_______________________________
Bem Brasil Alimentos S.A.

São Paulo, [•] de [•] de 2020.

_______________________________
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios
do Agronegócio S.A.
Testemunhas:

_______________________________
Nome:
CPF:

_______________________________
Nome:
CPF:

Informações Adicionais
Para informações adicionais sobre a presente emissão, o interessado deverá dirigir‐se à
Companhia e à Debenturista nos endereços indicados abaixo:
Companhia:
Bem Brasil Alimentos S.A.
Avenida Hitalo Ros, n º 4.000, Bairro Morada do Sol
CEP 38.141‐419
Araxá – Minas Gerais
At.: Dênio Oliveira
Tel.: +55 (34) 3669‐9070
E‐mail:deniooliveira@bembrasil.ind.br
Debenturista:
Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
Avenida Pedroso de Morais, 1.553, 3º andar, conjunto 32
CEP: 05.419‐001
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Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo
At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli
Telefone: +55 (11) 3811‐4959
E‐mail: crontoleoperacional@ecoagro.agr.br

20

520

ANEXO VII
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA

521

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

522

Relatório da administração sobre as
demonstrações financeiras
intermediárias em 31 de março
de 2020

523

Relatório da administração
Período findo em 31 de março de 2020
Prezados Senhores, parceiros da Bem Brasil Alimentos S.A.
Apresentamos nosso relatório da administração, contendo análise focada no resultado da Bem Brasil Alimentos
S.A. (“Companhia”), acompanhado das demonstrações financeiras referentes ao trimestre encerrado em 31 de
março de 2020 e o correspondente relatório de revisão dos auditores independentes.
A Bem Brasil Alimentos, iniciou o ano de 2020 com sólida performance financeira e operacional. No 1T2020, a
companhia alcançou resultados acima de seu budget. Com receita líquida de R$ 287.917 mil, encerrando o
trimestre com lucro líquido de R$ 56.972 mil, o EBITDA para o 1T2020, fechou em R$ 89.201 mil, o que
representa 30,98% da receita líquida.
Com uma dívida líquida próxima a R$ 91.224 mil, encerramos o 1T2020 com um índice de alavancagem de
0,29 (Relação dívida líquida sobre Ebitda dos últimos 12 meses) . O crescimento do faturamento, diluição dos
custos fixos com o crescimento da produção e ganhos de eficiência e estabilidade no processo produtivo,
aliados ao compromisso de redução da dívida total, propiciaram o atingimento desse nível.
A eficiência na gestão da área comercial visando atingir o melhor resultado, com a comercialização da produção,
é premissa fundamental de qualquer empreendimento. No 1T2020, a empresa superou seu budget em
R$ 10.652 mil de receita bruta, com crescimento superior a 25% referente ao 1T2019.
1

Mensagem da Administração
Graças a inauguração, no início de 2017, de uma nova unidade de produção no município de Perdizes (MG),
pudemos experimentar uma curva de crescimento bastante acentuada, atingindo 150% nos últimos 03 anos.
Este crescimento propiciou implementarmos nossa capacidade produtiva muito rapidamente, sendo que, no
exercício de 2020, já estaremos rodando a plena capacidade.
Produzir alimentos de maneira eficiente e de qualidade para a sociedade, visando alimentar bons momentos é
uma tarefa árdua e que requer algumas premissas. A primeira delas em nossa visão é a regularidade na
produção.
Importante ressaltar que, com o objetivo de consolidar nosso processo de transparência acerca dos dados
financeiros divulgados, submetemos, desde o exercício de 2017, nossas demonstrações financeiras ao processo
de uma auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC).

2

Atuação da Bem Brasil
A Companhia atende a todos os nichos de mercado: food service, fast food, varejo e é também uma grande
fornecedora para as principais marcas de varejistas do Brasil. Além disso, toda a batata da marca é proveniente
de propriedades tradicionais em seu cultivo e várias delas são certificadas (Global Gap). A escolha de variedades
do produto pelos técnicos, leva em conta características como cor, crocância, sabor, tamanho dos cortes,
aparência e também a ausência de defeitos.
A colheita, realizada principalmente no segundo semestre associado a um grande volume de produto
armazendo, possibilita regularidade na oferta de matéria prima durante todo ano. As plantações são realizadas
em áreas com clima tropical de altitude, com temperaturas elevadas durante o dia, amenas à noite e boa
luminosidade.

2
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Com 36% de share, encerrou o 1T2020 na liderança do mercado brasileiro, além da liderança no varejo, tanto
pela Nielsen. A Companhia aposta em itens de alta qualidade e na ampliação de seu portfólio, visando a
manutenção da liderança, além de aumentar a capilaridade de forma estruturada.
Os mesmos estudos indicam o alto potencial do mercado para o crescimento da Bem Brasil em todas as regiões
do país. No Brasil, o consumo médio per capita de batata pré-frita é de 2,75 kg/ano, enquanto a média dos
principais mercados é superior a 10 kg/ano, o que nos leva a acreditar que ainda temos um grande caminho
para percorrer.
2.1

Bem Brasil
A Bem Brasil Alimentos S.A é uma Companhia 100% brasileira, ocupa a liderança do mercado nacional e
expande rapidamente suas atividades. Seus processos estão certificados pelo FSSC 22000 (Food Safety System
Certification) – sistema de certificação em segurança de alimentos, com reconhecimento global – o que
demonstra e reforça a preocupação da Bem Brasil em fornecer alimentos seguros ao mercado, visando a plena
saúde de seus consumidores.

✓
✓
✓
✓
✓

Nossa Política de Segurança de Alimentos:
Fornecer ao mercado produtos seguros;
Atender ou superar as expectativas dos clientes;
Estar de acordo com a legislação de segurança de alimentos;
Cumprir com requisitos de segurança de alimentos dos nossos clientes;
Comunicar assuntos relacionados à segurança de alimentos por toda a cadeia produtiva.
A Companhia é a maior fábrica de batatas pré-fritas do país e também, uma das grandes empresas nacionais,
capacitada para levar o nome do Brasil e seus valores sempre estampados em nossa marca.
Em perfeita sintonia com a preservação dos recursos naturais, tanto na planta de Araxá como em Perdizes
temos unidades de geração de energia elétrica renovável oriunda da queima de biomassa e gás metano (biogás
proveniente do tratamento de efluentes), fornecendo boa parte da demanda energética demandado pelo
projeto, de fontes limpas e renováveis, contribuindo para redução das emissões de carbono na atmosfera. O
efluente líquido gerado no processo produtivo, é tratado em ETEs e aproveitado na irrigação de áreas agrícolas
e os resíduos sólidos são processados em uma área de compostagem, aditivados com microorganismos
biológicos e utilizados como fertilizantes orgânicos também nas áreas agrícolas, especialmente nas culturas de
café e da própria batata.
Proporcionamos atualmente em torno de 700 empregos diretos e milhares indiretos, gerando um grande
desenvolvimento da região, notadamente em Perdizes, que é uma Região de pouca densidade demográfica,
onde tais empregos são de suma importância no crescimento da economia local. Não menos importante é o
grande volume de tributos que são gerados, beneficiando todas as esferas do poder público, podendo gerar
melhorias na prestação de serviços à comunidade.

2.2 Governança
Com a transformação da comapanhia em S.A., implementamos um Conselho de Administração, que iniciou
seus funcionamento com reuniões regulares desde janeiro de 2019. É composto por 5 membros, sendo três
deles representando cada núcleo de acionistas e 2 membros independentes. Com reuniões mensais, tem
contribuído muito para dar o direcionamento das principais diretrizes a serem seguidas pela gestão executiva.
Esta gestão executiva passou a ser composta por uma diretoria composta por 04 membros: Diretor Presidente,
Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor Comercial e Diretor de Operações.
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3

Estruturas dos processos produtivos com padrões internacionais
A unidades de produção, tanto de Araxá quanto em Perdizes, contam com os mais modernos processos
disponíveis, aplicados à industrialização da batata compreendendo todas as etapas, desde a colheita,
transporte, processamento, embalamento, paletização, até a armazenagem e expedição. Na planta de Perdizes,
o armazém frigorífico para produto acabado é todo automatizado. São aproximadamente 34 mil posições
palets, em um ambiente onde a temperatura fica próxima a -20°C, em que todo o processo de entrada do palet,
a sua guarda na posição recomendada e a retirada para expedição ocorre de forma sincronizada e automática,
com grandes trans-elevadores e esteiras de movimentação. Isto tudo confere melhor qualidade ao produto,
evita que pessoas tenham que estar presente neste ambiente frio, proporcionando maior conforto e segurança
aos colaboradores.
Uma etapa que vem tendo um grande avanço em nossos processos é a armazenagem de matéria prima, onde a
batata é armazenada à granel, por longos períodos, em grande galpões, com variáveis como temperatura,
umidade, ventilação, níveis de CO2, monitorados o tempo todo. Este processo, único no Brasil, tem
possibilitado maior estabilidade na produção, principalmente no primeiro semestre, período onde a produção
é muito dificultada pelo excesso de chuvas e altas temperaturas.
A fábrica como um todo tem mais frentes de automação, porque o ser humano tem muito mais a oferecer,
redirecionando o melhor de suas competências em outras áreas onde o profissional seja fundamental. A equipe
Bem Brasil não mede esforços transformar o ambiente de trabalho em um dos melhores lugares para se
trabalhar.

4

Meio Ambiente
As ações da Companhia, no que tange à sustentabilidade ambiental, são amplas e multidisciplinares, sendo
destacados os principais aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Captação dos gases responsáveis pelo efeito-estufa oriundos do tratamento anaeróbio da estação de
tratamento de efluentes e sua queima nas caldeiras, bem como a filtragem e monitoramento dos gases
emitidos nas caldeiras, evitando assim a degradação do meio ambiente;
Utilização de energia produzida em condições sustentáveis, como é o caso do uso da biomassa em nossa
caldeira para produção de vapor e energia elétrica;
Destinação adequada dos efluentes tratados, com aplicação em irrigação de áreas agrícolas;
Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos;
Outorgas que asseguram o direito de utilização dos recursos hídricos;
Aplicação do método de compostagem dos resíduos sólidos gerados no processo, aplicando o adubo
orgânico nas áreas agrícolas;
Recuperação do amido para utilização em indústria têxtil ou fabricação de cola;
Implantação do programa de gerenciamento de riscos;
Monitoramento de odores na população circunvizinha (Araxá) - percepção ambiental;
Monitoramento de emissões atmosféricas dos veículos movidos a óleo diesel;
Monitoramento de emissões atmosféricas da caldeira;
Projetos de educação ambiental nas escolas, com toda sociedade e para colaboradores, com o objetivo
de levar a preservação e conservação ambiental através da cultura, teatro, oficinas e palestras,
desenvolvendo a consciência ambiental e sustentável;
Desenvolvimento de programas internos de melhoria da preservação ambiental;
O apoio à inovação é prioridade estratégica para a companhia através do Projeto Inove Bem, criado em
2013, que envolve todos os colaboradores na geração de ideias inovadoras.
4

526

Relatório da administração
Período findo em 31 de março de 2020
5

Geração de Empregos
Atualmente a Bem Brasil Alimentos conta com aproximadamente 700 colaboradores diretos e milhares
indiretos, em especial nas atividades de transporte de matéria-prima, insumos, distribuição e processamento
final do produto acabado, alem dos postos gerados no campo, com o cultivo da batata e biomassa. A Companhia
adota políticas de certificação, parcerias, fomento e relações contratuais com os principais fornecedores de
matéria prima, preservando as relações de longo prazo. Adota ainda uma política de contratação e retenção de
colaboradores oferecendo, além da remuneração compatível com o mercado, vários tipos de benefícios dentre
os quais podemos destacar: plano médico e odontológico, seguro de vida, cartão alimentação, Participação em
Lucros e Resultados-PLR, restaurante no local de trabalho, transporte até a fábrica, cesta básica, Programas
de incentivo à qualidade de vida, convênios com drogarias e farmácias, entre outros.
Em 2019 a companhia foi agraciada com a participação em vários rankings relacionados à gestão de pessoas,
como:
- As melhores na gestão de pessoas pelo ranking Valor Carreira 2019 do Valor Econômico (primeiro lugar em
sua categoria – de 501 a 1000 colaboradores)
- Melhores Empresas para Trabalhar 2019, revista Exame/Você S.A e FIA/USP,
- Melhores Empresas para Começar a Carreira 2019, revista Exame/Você S.A e FIA/USP.

6

COVID-19
A Bem Brasil Alimentos, vem monitorando com bastante preocupação e cautela, os possíveis impactos da
COVID-19. Procuramos atender solicitações dos órgãos de saúde dos governos Estaduais e Federais e pensando
no bem estar dos nossos colaboradores tem adotado medidas preventivas, como trabalhos home office,
cancelamento de viagens, reuniões presenciais com grande número de pessoas e ampliou os serviços de
higienização e limpeza de suas instalações.
Com relação aos possíveis impactos nas demonstrações financeiras de 31 de março de 2020, não foi observado
nenhum impacto significativo. A empresa superou seu budget de receita previsto para o trimestre,
performamos o 1T20 com um caixa sólido, endividamento de curto prazo equacionado tendo baixo impacto
esperado para os períodos seguintes.
Em relação as projeções para 2020, mesmo com impacto nas vendas realizadas no mês de abril de 2020, não
esperamos impactos materiais no exercício completo, com a manutenção do caixa em nível acima do previsto
e com baixo nível de inadimplência. A adminsitração da Bem Brasil Alimentos tem analisado e observado os
movimentos de mercado e, apesar de verificar que o mercado de food service tem sido impactado com
paralisações e diminuição no fluxo de pessoas, o canal de varejo tem absorvido boa parte dessa demadna e,
nesse contexto, a Bem Brasil Alimentos está ampliando a sua participação neste canal e irá reforçar suas vendas
para o próximo trimestre, o que nos possibilitará administrar e aliviar os impactos futuros estimados da
COVID-19.

5
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Agradecimentos
O 1T2020 continuou a apresentar resultados relevantes em termos financeiros e operacionais, considerando o
cenário econômico-social nacional e internacional. Importante ressaltar a capacidade da Companhia de se
adequar a novos cenários, superando obstáculos e desafios impostos, alcançando e superando suas metas e
objetivos, de maneira consistente e objetiva. Compromisso, confiança, ousadia, responsabilidade e
determinação foram determinantes para que a Companhia alcançasse resultados tão significativos,
consolidando e aumentando sua participação de mercado, com solidez e segurança. Diante deste quadro,
aproveitamos para agradecer nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação, nossos clientes pela
preferência, nossos fornecedores pela parceria, a sociedade pela confiança e as instituições financeiras pela
contínua colaboração e apoio.
Araxá – MG, 04 de junho de 2020

Diretor Presidente João
Emilio Rocheto

***
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Relatório de revisão sobre as demonstrações
financeiras intermediárias
Aos Administradores e Acionistas
Bem Brasil Alimentos S.A.

Introdução
Revisamos o balanço patrimonial da Bem Brasil Alimentos S.A. ("Companhia"), em 31 de março de 2020,
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, assim como o resumo das
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 "Demonstração Intermediária". Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações
intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da
Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor
of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de
indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação
de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e,
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião
de auditoria.
Conclusão sobre as demonstrações
financeiras intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as
demonstrações financeiras intermediárias acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia, em 31 de março de 2020, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária".
2
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Bem Brasil Alimentos S.A.
Outros assuntos
Valores correspondentes ao período anterior
Não revisamos ou examinamos, nem foram revisadas ou examinadas por outros auditores independentes,
as demonstrações financeiras intermediárias do período de três meses findo em 31 de março de 2019,
cujos valores são apresentados para fins comparativos, e, consequentemente, não emitimos conclusão
sobre elas.
Ribeirão Preto, 4 de junho de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Luis Fernando de Souza Maranha
Contador CRC 1SP201527/O-5
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Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Outros ativos

Nota
5
6
7
8
9
10

Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Ativos biológicos
Imobilizado
Intangível
Ativos de direito de uso

6
11
20
10
22

31 de março 31 de dezembro
de 2020
de 2019
193.086
2.107
129.893
153.954
2.474
6.041
707

99.279
2.091
159.126
193.784
4.570
5.683
648

488.262

465.181

Circulante
Fornecedores
Passivos de arrendamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Tributos parcelados
Empréstimos e financiamentos
Dividendos a pagar
Outros passivos

Nota
15
14
16
17
18
19
21(d)

Total do passivo circulante

31 de março 31 de dezembro
de 2020
de 2019
88.342
579
10.685
22.637
12.014
30.958
45.000
678

121.959
728
13.028
36.826
9.335
27.298
45.000
622

210.893

254.796

25.232
1.224
17.172
268.811
84.512

25.996
1.224
9.948
190.471
84.039

3.899
11.255
40.965
691
16.354

40.965
1.339
17.391

Não circulante
Fornecedores
Passivos de arrendamentos
Tributos parcelados
Empréstimos e financiamentos
Provisões para contingências

73.164

63.542

Total do passivo não circulante

396.951

311.678

Total do passivo

607.844

566.474

100.000
9.502
203.284
12.952
37.436

100.000
9.502
183.747
12.952

3.847

5.815
401.797
232
1.748

341.831
169
1.952

Total do ativo não circulante

482.756

407.494

Total do ativo

971.018

872.675

12
13
14

Passivo

Patrimônio liquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Reserva de lucros
Lucros acumulados

15
13
18
19
20

21

Total do patrimônio líquido

363.174

306.201

Total do passivo e patrimônio liquido

971.018

872.675



As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Nota

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos

23
24

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas), líquidas

24
24
24

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial

25
25
25

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes e dIferidos

22

Lucro líquido do período
Lucro líquido básico e diluído por ação do capital social - em R$

2020

2019
(não revisada)

287.917
(186.945)

228.445
(173.349)

100.972

55.096

(989)
(20.557)
(1.788)

(2.604)
(14.625)
361

77.638

38.228

13.398
(7.219)
(12.734)

561
(10.121)
(6)

71.083

28.662

(14.110)

(1.951)

56.973

26.711

0,57

0,27

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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2020
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do período

2019
(não revisada)

56.973

26.711

-

-

56.973

26.711

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Nota
Em 1º de janeiro de 2019
Lucro líquido do período
Reserva de incentivos fiscais constituída no período

Capital social
100.000

21(c)

-

Reserva
Legal

Reserva de
incentivos
fiscais

Reserva de
lucros

Lucros
acumulados

Total

-

62.640

-

-

162.640

-

26.711

-

26.711
(26.711)

26.711
-

Em 31 de março de 2019 (não revisada)

100.000

-

89.351

-

-

189.351

Em 1º de janeiro de 2020

100.000

9.502

183.747

12.952

-

306.201

-

19.537

-

56.973
(19.537)

56.973
-

9.502

203.284

12.952

37.436

363.174

Lucro líquido do período
Reserva de incentivos fiscais constituída no período
Em 31 de março de 2020

21(c)

100.000

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Resultado na alienação de ativos
Provisões (reversão) para contingências
Juros e variações cambiais, liquidas
Ganhos com o valor justo de instrumentos financeiros derivativos
Provisão para devedores duvidosos
Provisão (Reversão) para perdas em estoques
Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos
Impostos
a recuperar
a recuperar
Depósitos
Depósitos
judiciais
judiciais
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
ContasFornecedores
a pagar a fornecedores
Salários e encargos sociais
Imposto
Impostos
de renda
e contribuições
e contribuiçãoasocial
recolher
diferidos
Tributos
Tributos
parcelados
parcelados
Instrumento
Outros
financeiros
passivos derivativos
Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

2019
(não revisada)

71.083

28.662

11.563
473
18.536
(11.255)
1.756
(2.115)
90.041

11.404
34
(447)
5.999
1.745
47.397

27.477
41.944
2.096
290
(59)
71.748

(12.210)
89.215
(471)
(20.626)
(4)
800
56.704

(34.381)
(2.343)
6.449
(5.491)
57

(95.116)
(850)
37.217
(597)
(7.280)

(35.709)

(66.626)

126.080

37.475

(18.317)
(3.104)

(8.017)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

104.659

29.458

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Aquisição de ativo biológico
Títulos e valores mobiliários

(71.388)
(5.815)
(68)

(2.892)
29.448

Caixa líquido originado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos

(77.271)

26.556

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos

70.000
(3.581)

32.340
(79.054)

Caixa líquido originados pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos

66.419

(46.714)

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa, líquido

93.807

9.300

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

99.279

15.468

193.086

24.768

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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Seção A – Informações gerais
1

Contexto operacional
A Bem Brasil Alimentos S.A. ("Companhia") tem sede na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, e foi
constituída em 20 de outubro de 2003, com objetivo principal de industrialização e comercialização de
batatas pré-fritas, atuando na importação, exportação, industrialização e no comércio de produtos
alimentícios e da agropecuária, bem como no estabelecimento de parcerias com produtores rurais e as
atividades delas decorrentes.

1.1

Histórico das operações
Apesar de fundada ao final do ano de 2003, a Companhia iniciou a fase de construção da planta (fase préoperacional) em agosto de 2005 e o início efetivo das operações ocorreu em dezembro de 2006, com um
orçamento inicial de R$ 50.000, que foi financiado pelos acionistas (R$ 15.000), pelo Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com R$ 35.000 restantes.

1.2

Impactos do coronavírus (COVID-19) nas informações
financeiras intermediárias
No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o COVID-19, como
pandemia, e deste então a Companhia vem tomando todas as medidas necessárias a prevenção, procurando
atender solicitações dos órgãos de saúde dos governos Estaduais e Federais e pensando no bem estar dos
nossos colaboradores tem adotado medidas preventivas, como trabalhos home office, cancelamento de
viagens, reuniões presenciais com grande número de pessoas e ampliou os serviços de higienização e
limpeza de suas instalações.
Com relação aos possíveis impactos nas demonstrações financeiras de 31 de março de 2020, não foi
observado nenhum impacto significativo e mantém um caixa sólido, endividamento de curto prazo
equacionado e vem ampliando a sua participação no canal de varejo, em substituição ao mercado de food
service que apresenta uma demanda reduzida em razão da quarentena imposta por diferentes órgãos de
governo.
O desempenho da Companhia no primeiro trimestre de 2020 manteve as boas expectativas da
administração para o exercício, o que é suportado pelo fato dos produtos da Companhia terem caráter de
essecialidade e, na data em que foi autorizada a emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias,
a administração da determinou que não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade
da Companhia de continuar operando nos próximos 12 meses.

2

Base de preparação
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas conforme Pronunciamento Técnico CPC
21 – "Demonstração Intermediária", e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras intermediárias, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas
pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras intermediárias
estão apresentadas na Nota 29.
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico como base
de valor e determinados ativos e passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo
(inclusive instrumentos financeiros derivativos).
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A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis
para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota 4.
A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias foi autorizada pela administração em 04 de
junho de 2020.
3

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
Não há outros pronunciamentos ou interpretações de CPC vigentes a partir 1° de janeiro de 2020 que
tiveram impacto significativo nas demonstrações financeiras intermediárias da Companhia.
SeçãoB – Riscos

4

Estimativas e julgamento contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.

4.1

Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(a)

Perda(impairment) de ativos financeiros
As provisões para perdas com ativos financeiros são baseadas em premissas sobre o risco de
inadimplência e nas taxas de perdas esperadas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer essas
premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base no histórico da Companhia,
nas condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada período.

(b)

Estoques e provisão para perda de batata in natura
Os estoques de batata in natura estão avaliados ao custo médio de aquisição, ajustados, quando
necessário, por provisão de perda. A provisão de perda nos estoques de batata in natura é constituída
baseadas em análise dos agrônomos internos da administração com base no histórico da Companhia.

(c)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os ativos de impostos diferidos incluem um saldo de R$ 30.667 constituído sobre provisões para perdas
nos estoques, nas contas a receber e contingências. A Companhia entende que o ativo fiscal diferido é
recuperável considerando as projeções de lucro tributável futuro estimado com base nos planos de
negócios e nos orçamentos aprovados pela administração.
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(d)

Tratamentos fiscais incertos
Na apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (IRPJ e CSLL), a Companhia avalia
se há qualquer posição fiscal incerta e, caso não seja provável (mais que 51%) que será obtido êxito em
decisões de tribunais superiores de última instância sobre a posição, a Companhia deve constituir
provisão para o referido passivo tributário. Contudo, a determinação final é incerta e depende de fatores
não controlados pela Companhia, como mudanças na jurisprudência e alterações nas leis e regulamentos
tributários.

(e)

Taxa incremental sobre empréstimos do arrendamento
A taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário é utilizada para o cálculo do valor presente dos
passivos de arrendamento no registro inicial do contrato.
A taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar
ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato de
arrendamento, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para obter o
ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar.
A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito do
arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias oferecidas e
do ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo de apuração da taxa utiliza
preferencialmente informações prontamente observáveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes
necessários para se chegar à sua taxa incremental de empréstimo.
A adoção do CPC 06 (R2) permite que a taxa incremental seja determinada para um agrupamento de
contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os contratos agrupados possuem
características similares.
A Companhia adotou o referido expediente prático de determinar agrupamentos para seus contratos de
arrendamento em escopo por entender que os efeitos de sua aplicação não divergem materialmente da
aplicação aos arrendamentos individuais. O tamanho e a composição das carteiras foram definidos
conforme as seguintes premissas: (a) ativos de naturezas similares e (b) prazos remanescentes com
relação à data de aplicação inicial similares.

(f)

Passivos de arrendamento
Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias que
criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da
opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são incluídas no
prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou
que não será rescindido).
Para arrendamentos de imóveis e equipamentos, os fatores a seguir normalmente são os maisrelevantes:
•
•
•

Se a rescisão (ou não prorrogação) incorrer em multas significativas, é razoavelmente certo de que a
Companhia irá efetuar a prorrogação (ou não irá efetuar a rescisão).
Se houver benfeitorias em imóveis de terceiros com saldo residual significativo, é razoavelmente
certo de que a Companhia irá prorrogar (ou não rescindir) o arrendamento.
Adicionalmente, a Companhia considera outros fatores, incluindo as práticas passadas referentes aos
períodos de utilização de tipos específicos de ativos (arrendados ou próprios) e deduração de
arrendamentos, e os custos e a disrupção nos negócios necessárias para a substituição do ativo
arrendado.
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(g)

Provisão para contingência
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar
em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

(h)

Revisão da vida útil recuperável do ativo imobilizado
A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada sempre
que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupo de
ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for
superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos
patamares.

(i)

Valor justo de instrumentos financeiros derivativos
O valor justo de instrumentos financeiros derivativos é determinado mediante o uso de técnicas de
avaliação. A Companhia usa em seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.
Seção C – Notas explicativas relevantes selecionados

5

Caixa e equivalentes de caixa
Composição dos saldos de caixa e equivalentes, na data-base destas demonstrações contábeis, é dada no
quadro abaixo. As aplicações financeiras possuem liquidez diária e o resgate antecipado não ocasiona
perdas financeiras significativas.
31/03/2020
5
1 1 .01 1
1 82.07 0
1 93.086

Caix a
Bancos conta mov imento
Aplicações financeiras

31/12/2019
7
23.400
7 5.87 2
99.27 9

As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, e prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. São
representadas substancialmente por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e remuneradas a taxas
que variam entre 90,00% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
6

Títulos e valores mobiliários
Rentabilidade
Letra de Arrendamento Mercantil
CDB - Certificado de Deposito Bancário

100% CDI
80,5% CDI

Vencimento
11/05/2020
14/11/2022

31/03/2020
2.107
3.899

31/12/2019
2.091
3.847

6.006

5.938

Circulante

(2.107)

(2.091)

Não circulante

3.899

3.847
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Referem-se a aplicações financeiras mantidas em garantia de operações de empréstimos junto ao Banco
Alfa e VERT Companhia Securitizadora com restriçãode resgates até o vencimento dos contratos.
7

Contas a receber

31/03/2020
135.449
(5.556)
129.893

Contas a receber de clientes
( - ) Prov isão para dev edores duv idosos

31/12/2019
162.926
(3.800)
159.126

A Companhia mantém acordos contratuais com seus clientes, os quais determinam a concessão de
descontos comerciais e financeiros (conforme volume, época do ano, aniversário de loja, etc.) e que são
registrados contabilmente no momento em que são reconhecidas as correspondentes receitas, ou seja, de
acordo com sua competência.
A composição das contas a receber, por idade de vencimento, em dias, é como segue:
31/03/2020
A v encer
até 30 dias
de 31 a 60 dias
acima de 60 dias

Vencido
até 30 dias
de 31 a 60 dias
acima de 60 dias

31/12/2019

86.01 0
39.280
5.431

1 1 5.37 5
43.052
1 .062

1 30.7 22

1 59.489

1 .81 9
323
2.586
4.7 28
1 35.449

832
5
2.600
3.437
1 62.926

Os valores a receber são demonstrados por ordem de representatividade, sendo que os dezessete principais
clientes da Companhia (grandes redes de varejo) representam cerca de 43% das contas a receber, a
totalidade das operações é indexada em Reais. Itens vencidos estão em processo de negociação, sendo que
a Administração estima não haver risco de perdas em montante superior aos valores já provisionados.
A provisão para devedores duvidosos que foi constituída para fazer face à expectativa de perda da
administração para os títulos vencidos a longa data.
31/03/2020
(3.800)
(1 .7 56)
(5.556)

Saldo inicial
Adições
Rev ersões
Saldo final

8

31/03/2019
(5.654)
1 .854
(3.800)

Estoques
Todo o estoque de matéria prima (batata in natura), materiais de embalagens e outros insumos produtivos
encontram-se armazenadas na própria Companhia. Em 31 de março de 2020, a Companhia mantém,
aproximadamente, 900 toneladas de produtos acabados em armazéns de terceiros (66 toneladas em 31 de
dezembro de 2019).
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Produtos acabados
Matéria-prima
(-) Prov isão p/ perda de batata in natura
Materiais de embalagem
Estoque em poder de terceiros

31/03/2020

31/12/2019

1 1 1 .841
1 9.37 8
(1 .7 52)
1 2.222
1 2.265

7 1 .854
1 1 4.1 53
(3.867 )
4.342
7 .302

1 53.954

1 93.7 84

Os estoques de produtos acabados incluem as batatas pré-fritas, batatas em flocos e outras batatas já
processadas, e os estoques de matéria-prima incluem as batatas in natura e a granel (cortada e frita, mas
não embalada).
A provisão para perda de batata in natura é calculada para as batatas armazenada em câmaras frias,
mediante a apuração das diferenças de massas entre a data do armazenamento e a data de mensuração que
ocorre mensalmente, por meio da pesagem de amostras.
9

Adiantamentos a Fornecedores
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:
31/03/2020
2.47 4
2.47 4

Aquisição de matéria-prima
Fornecedores insumos div ersos

10

Impostos a recuperar

ICMS a recuperar
IPI a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a Recuperar
COFINS a Recuperar
Circulante
Não circulante

11

31/12/2019
2.01 1
2.559
4.57 0

31/03/2020
5.487
691
17 9
343
6
26
6.7 32

31/12/2019
5.335
1 .339
5
343
7 .022

(6.041 )

(5.683)

691

1 .339

Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros e derivativos são contratados pela Companhia com a finalidade de proteger
operações financeiras contra riscos de variações cambiais nas operações de captação de recursos.
Em 31 de março de 2020, a Companhia mantém contrato operação de Swap para troca de variação cambial
por juros pré-fixados, para o montante contatado de USD 15.909.000 (notional). O valor justo desse
instrumento financeiro derivativo, classificado como ativo não circulante, é no montante de R$ 11.255.
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Imobilizado
O quadro abaixo demonstra o detalhamento das movimentações do imobilizado (valor
original, baixas e transferências), durante o exercício.
T axa m édia
anual de
depreciação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Camara Fria Batata In Natura
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

10%
10%
25%
10%
10%
20%
4%
10%
10%
10%
10%

Custo
1.037
7 .7 94
7 2.225
2.37 9
1.087
100
1.912
20.695
5.149
14.635
325.286
45.304
84.065

31/03/2020

31/12/2019

Líquido
1.037
235
16.467
888
314
837
9.365
643
9.7 44
238.638
39.564
84.065

Líquido
1.037
262
17 .546
899
339
901
9.587
772
9.885
246.87 7
40.695
13.032

401.7 97

341.831

Depreciação
acum ulada
(7 .559)
(55.7 58)
(1.491)
(7 7 3)
(100)
(1.07 5)
(11.330)
(4.506)
(4.891)
(86.648)
(5.7 40)

581.668

(17 9.87 1)

Os custos dos bens do ativo imobilizado incluem R$ 39.088 de juros capitalizados no período
de sua construção, líquido da depreciação. Não houve a capitalização de juros no primeiro
trimestre de 2020.
Segue as movimentações do custo histórico do ativo imobilizado:
31/12/2019
Bens em Operação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Camara Fria Batata In Natura
Imobilizado em andamento

1.037
7 .7 94
7 2.023
2.300
1.083
100
1.912
20.695
5.149
14.635
325.286
45.304
13.032
497 .318

Adições

Baixas

202
79
4
7 1.033
7 1.318

-

31/03/2020
1.037
7 .7 94
7 2.225
2.37 9
1.087
100
1.912
20.695
5.149
14.635
325.286
45.304
84.065
581.668

Em 31 de março de 2020, os adiantamentos a fornecedores de imobilizado referem-se a recursos
adiantados para a construção da linha de produção 4, que será construída na unidade de Perdizes, com
orçamento inicial na ordem de R$ 400.000 e com inicio de operações previsto para 2021.

13 de 36

544

Bem Brasil Alimentos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras intermediárias em 31 de março de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

31/12/2018
Bens em Operação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Camara Fria Batata In Natura

Adições

1 .037
7 .7 93
67 .986
1 .47 2
837
1 03
1 .436
20.691
5.1 49
1 4.635
289.343
45.1 1 8
455.600

857
46
10
353
55
15
1 .336

Baix as
-

31/03/2019
1 .037
7 .7 93
68.843
1 .51 8
847
1 03
1 .7 89
20.691
5.1 49
1 4.635
289.398
45.1 33
456.936

Seguem as movimentações da depreciação do ativo imobilizado:
Bens em Operação
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Moveis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

Bens em Operação
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

31/12/2019

Adições

(7.532)
(54.471)
(1.407)
(744)
(100)
(1.011)
(11.108)
(4.377)
(4.751)
(78.409)
(4.609)
(168.519)

(27)
(1.287)
(84)
(29)
(64)
(222)
(129)
(140)
(8.239)
(1.131)
(11.352)

31/12/2018

Adições

(7 .421 )
(49.47 8)
(1 .1 53)
(639)
(1 03)
(884)
(1 0.21 9)
(3.862)
(4.1 90)
(45.454)
(88)
(1 23.491 )

(27 )
(1 .241 )
(56)
(24)
(1 )
(51 )
(222)
(1 29)
(1 40)
(8.41 3)
(1 .1 28)
(1 1 .432)
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Baixas
Baix as e
reclassificações
34
17 5
209

31/03/2020
(7.559)
(55.758)
(1.491)
(773)
(100)
(1.075)
(11.330)
(4.506)
(4.891)
(86.648)
(5.740)
(179.871)
31/03/2019
(7 .448)
(50.7 1 9)
(1 .209)
(663)
(1 04)
(901 )
(1 0.441 )
(3.991 )
(4.330)
(53.692)
(1 .21 6)
(1 34.7 1 4)
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Intangível
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:
31/03/2020
403
38
(209)
232

Software
Marcas e patente
(-) Amortização acumulada

31/12/2019
333
37
(201 )
1 69

A movimentação do custo histórico é como segue:
31/12/2019
Software
Marcas e patente

31/12/2018
Software
Marcas e patente

Aquisições

333
37
370

70
1
71
Aquisições

242
34
276

91
3
94

Baixas
Baixas
-

31/03/2020
403
38
441
31/03/2019
333
37
370

A movimentação da amortização acumulada é como segue:

Software

Software

14

31/12/2019

Aquisições

(201)
(201)

(8)
(8)

31/12/2018

Aquisições

(177)
(177)

(2)
(2)

Baixas
-

31/03/2020
(209)
(209)

Baixas
-

31/03/2019
(179)
(179)

Ativos de direto de uso
Direito de Uso
(-) Amortização acumulada

Os ativos de direito de uso tem as seguintes composições:
Ativos de direito de uso
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

31/03/2020
2.744
(996)
1.748

31/12/2019
2.744
(792)
1.952

31/03/2020

31/12/2019

101
1.131
516
1.748
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A movimentação do ativo de direito de uso é como segue:
01/01/2020
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

Baixas

31/03/2020

126
2.032
586

-

-

126
2.032
586

2.7 44

-

-

2.7 44

01/01/2019
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

Custo histórico

Aquisições

Aquisições

Baixas

31/03/2019

103
2.032
586

-

-

103
2.032
586

2.7 21

-

-

2.7 21

Depreciação acum ulada

Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

01/01/2020

Adições

(19)
(7 13)
(60)
(7 92)

(6)
(188)
(10)
(204)

Baixas
-

31/03/2020
(25)
(901)
(7 0)
(996)

Depreciação acum ulada
01/01/2019
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

-

Adições
(5)
(188)
(10)
(203)

Baixas
-

31/03/2019
(5)
(188)
(10)
(203)

As obrigações correspondentes são registradas como passivos de arrendamento, no passivo circulante e não
circulante, conformeas seguintes composições:
31/03/2020

Passivos de arrendamentos
Circulante
Não circulante

579
1.224
1.803

A movimentação dos passivos de arrendamento são como segue:

Saldo em 1º de janeiro de 2020

31/12/2019
728
1.224
1.952

Passivos de
arrendamento

1.952

(+) Juros incorridos
(-) Pagamentos

26
(175)

Saldo em 31 de março de 2020

1.803
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Passivos de
arrendamento

Saldo em 1º de janeiro de 2019

2.721

(+) Juros incorridos
(-) Pagamentos

36
(215)

Saldo em 31 de março de 2019

15

2.542

Fornecedores
As composições dos saldos por vencimento e ordem de representatividade, são dispostas nos quadros,
sendo que os prazos para liquidação se concentram entre os próximos 30 e 90 dias. Os fornecedores
classificados no passivo não circulante, referem-se a obrigações contraída para a construção de estação de
energia elétrica, com atualização por índice aplicável. A totalidade dessas obrigações é firmada em reais.
Fornecedores de matéria-prima
Fornecedores de ativo imobilizado
Circulante
Não circulante

31/03/2020
88.342
25.232
113.574

31/12/2019
121.959
25.996
147.955

(88.342)
25.232

(121.959)
25.996

Em 31 de março de 2020, não há títulos vencidos e não pagos pela Companhia. As contas a pagar para
fornecedores são exigíveis nos seguintes prazos, por dia:
31/03/2020
61.323
2.364
8.662
9.221
6.134
637
25.232
113.574

Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 168 dias
De 169 a 365 dias
Acima de 365 dias

16

31/12/2019
84.659
3.264
11.959
12.730
8.468
879
25.996
147.955

Salários e encargos sociais
31/03/2020
Provisões de férias, 13° salário e encargos sociais
INSS a recolher
Participação nos resultados
Salários a pagar
FGTS a recolher
Outras obrigações sociais

4.602
1.164
2.643
1.755
139
382
10.685
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Impostos e contribuições a recolher
31/03/2020
COFINS a recolher
PIS a recolher
ICMS a recolher
IRRF a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Outros impostos a recolher

18

4.963
1 .07 7
3.251
35
1 3.1 92
119
22.637

31/12/2019
1 6.264
3.367
2.249
1 .531
1 3.238
17 7
36.826

Tributos parcelados
No quadro a seguir é dada a composição dos saldos em parcelamento, cujas parcelas estão
sendo regularmente quitadas.
31/03/2020

31/12/2019

Parcelamentos ordinários
PERT - Programa especial de regularização tributária
PRR - Programa de Recuperação Tributária Rural

20.705
4.843
3.638

10.122
5.351
3.810

Circulante
Não circulante

29.186
(12.014)
17.172

19.283
(9.335)
9.948

Em novembro de 2017, a Companhia aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 13.496/2017 ("PERT"),
migrando para esse novo programa parte dos débitos anteriormente classificados na modalidade de
Parcelamentos Ordinários. A administração da Companhia, por entender que não houve ganhos
representativos relacionados aos benefícios obtidos com a adesão ao referido parcelamento, os quais
incluem o abatimento de juros e multas, conforme previsto no regulamento, decidiu não efetuar
qualquer ajuste no montante de sua dívida com tributos parcelados.
No exerício de 2019, a Companhia aderiu ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR)
instituído pela Lei 13.606/2018, referente a divídas da Companhia com o “FUNRURAL”. O montante
do débito parcelado aguarda a consolidação da dívida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
contudo, a administração entende não haver motivos para não aprovação. Em 31 de março de 2020, a
Companhia mantém em dia os pagamentos oriundos desse parcelamento.
Em 2020, a Companhia incluiu débitos de PIS e COFINS no montante de R$ 11.064, referente aos
meses de abril e maio de 2019, em parcelamento ordinário.
As parcelas mensais do PERT e dos demais parcelamentos ordinários vêm sendo pagas regularmente
pela Companhia.
Em 31 de março de 2020, remanescem:
•
•
•

114 parcelas mensais em aberto do PERT, sendo o vencimento da última previsto para novembro
de 2029 e;
163 parcelas mensais em aberto do PRR, sendo o vencimento da última parcela previsto para
setembro de 2033.
60 parcelas mensais em aberto de parcelamento ordinário referente a PIS/COFINS de abril e
maio de 2019, e reparcelado os demais parcelamentos ordinários, com última parcela prevista
para 2026.
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Empréstimos e financiamentos
As operações de crédito contratadas junto a instituições financeiras são demonstradas como segue, com
demonstrativo de vencimento das operações:
Vencimento
final

31/03/2020

Juros de 3% a 4,3% ao ano

2021 a 2025

16.969

16.480

Juros de 4,5% a 7,5% ao ano

2020 a 2025

28.995

30.659

2021

3.148

3.701

2022 a 2023

81.374

80.728

Variação cambial e juros de 1,36 ao ano + LIBOR de 3 meses

2024

82.866

Juros de 1% ao ano + variação da TJLP

2027

20.303

Juros de 2,5% ao ano + variação do CDI

2024

70.209

70.207

(4.095)

(4.309)

Modalidade

Encargos

FINAME

FINIMP

Juros de 5,00% a.a ou 0,4074% a.b

Capital de giro

Juros de 2% a 2,3% ao ano + variação do CDI
(2018 - Juros de 2% a 3,84% ao ano + variação do CDI)

Debêntures

Custos de captação

Circulante

31/12/2019

20.303

299.769

217.769

(30.958)

(27.298)

268.811

190.471

Não circulante

A composição dos empréstimos da Companhia estão distribuídas entre circulante e não circulante,
conforme demonstrado abaixo:
Vencim ento final
Vencimento
Vencimento
Vencimento
Vencimento

31/03/2020

até 1 2 meses
de 1 2 a 24 meses
de 24 a 36 meses
acima de 36 meses

30.958
64.686
42.994
1 61 .1 31
299.7 69

31/12/2019
27 .298
64.686
42.994
82.7 91
21 7 .7 69

Reconciliação da dívida líquida
Em 31 de março de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, a reconciliação da dívida líquida é como segue:


Total dos empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Menos: caixa e equivalentes de caixa
Menos: Títulos e valores mobiliários
Menos: Instrumentos financeiros derivativos
Dívida líquida
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31/03/2020

31/12/2019

299.769
1.803
(193.086)
(6.006)
(11.255)

217.769
1.952
(99.279)
(5.938)
-

91.225

114.504
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A movimentação dos componentes da dívida líquida é como segue:
Emprést imos e
financiament os

Dív ida líquida em 1 º de janeiro de 201 9
Adoção inicial do CPC 06 (R2)
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras mov imentações que afetam o caix a
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros apropriados

Passivos de
arrendament o

27 0.403

Inst rument os
financeiros
derivat ivos

(1 5.468)

(8.01 7 )
(7 9.054)
52.002
5.57 9

36

Dív ida líquida em 1 º de janeiro de 2020
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras mov imentações que afetam o caix a
Outras mov imentações que não afetam o caix a

21 7 .7 69

1 .952

(3.1 04)
(3.406)
7 0.000

(26)
(1 7 5)

5.61 5
(1 7 .323)

-

(99.27 9)

(5.938)

(93.807 )

1 8.509

(8.01 7 )
(7 9.269)
52.002
(1 .855)

(1 .855)

2.542

299.7 69

Dívida
líquida

254.935
2.7 21

(21 5)
-

240.91 3

Dív ida líquida em 31 de março de 2020

Tít ulos e
valores
mobiliários

2.7 21

Dív ida líquida em 31 de março de 201 9

Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros apropriados e v ariação cambial

Caixa e
equivalent es
de caixa

-

226.1 32
1 1 4.504

(1 1 .255)

(3.1 30)
(3.581 )
7 0.000
(93.87 5)
(1 1 .255)

(1 1 .255)

91 .225

(68)

52
1 .803

1 8.561
(1 93.086)

(6.006)

Debêntures
Em 13 de novembro de 2019, foi aprovada a emissão de 70.000 debêntures não conversíveis em ações da
Companhia, no valor de R$ 70.000.000, em série única de sua primeira emissão, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 e com vencimento para 13 de novembro de 2024. Essas debêntures foram
integralizadas em sua totalidade pela Vert Companhia Securitizadora ("Securitizadora"), e serviram de
lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA de emissão da própria
Securitizadora.
As debêntures são remuneradas pela taxa 100% do CDI acrescida de juros de 2,5% ao ano. Os juros são
liquidados mensalmente e o principal tem carência de 12 meses, com amortização em parcelas mensais a
partir de dezembro de 2020.
Essas debêntures são da espécie com garantia real, e os recursos originados nessas emissões devem ser
destinados para exclusivamene à aquisição de batata consumo “in natura” pela emissora como matériaprima de suas atividades relaciondas ao agronegócio.
Os covenantes financeiros são exigidos na operação de debêntures, ao final de cada exercício social, e
determinam que:
•
•
•
•

Razão entre EBITDA/Despesas financeiras líquidas: igual ou superior a 3 (três inteiros);
A razão entre a dívida bancária líquida e o EBITDA: igual ou inferior a 3 (três inteiros);
Índice de liquidez corrente igual ou superior a 1 (um inteiro); e
Posição de Caixa e equivalentes de caixa igual ou superior a R$ 15.000 ao final de cada exercício fiscal.

Garantias cedidas e covenants financeiros
Essas operações de empréstimos e financiamentos estão garantidas por bens do ativo imobilizado,
duplicatas cedidas, carta fiança e o compromisso da manutenção de recursos em instituições financeiras.
Adicionalmente, a a Companhia deve cumprir determinados covenants financeiros, os quais ven sendo
regularmente atendidos.
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Provisão para contingências
Podem existir obrigações eventuais gerais, relativas ao imposto de renda de exercícios anteriores
(últimos cinco anos) da Companhia, uma vez que não é possível conseguir aceitação final e definitiva das
declarações de imposto de renda no Brasil. Adicionalmente, as leis ficais em geral são, sob certos
aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma,
com base na opinião de seus consultores legais, a administração da Companhia é de opinião que todos os
impostos têm sido pagos ou provisionados adequadamente, em 31 de março de 2020, e não tem
conhecimento de ações de vultos formalizadas, ou não, contra a Companhia que implicassem na
constituição de provisão adicional para cobrir eventuais desembolsos futuros.

20.1

Composição e movimentação das provisões para contingências
A Companhia é parte envolvida em ações de natureza tributária e trabalhistas em andamento, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais quando aplicáveis,
são amparadas por depósitos judiciais, como segue:
31/03/2020
92.51 2
(8.000)
84.51 2

Prov isões tributárias e trabalhistas (i)
( - ) Depósitos judiciais

31/12/2019
92.039
(8.000)
84.039

A movimentação das provisões para contingências nos exercícios apresentados é como segue:
Em 31 de dezembro de 2018
Reversão de provisão

(i)

60.192
(447)

Em 31 de março de 2019

59.745

Em 31 de dezembro de 2019
Constituição de provisão

84.039
473

Em 31 de março de 2020

84.512

Em 31 de março de 2020 e 31 de dezebmbro de 2019, contempla, substancialmente, contingências de
natureza tributária relacionadas a exigibilidade do recolhimento do Funrual retido na aquisição de
matéria-prima de produtores rurais pessoas físicas, para o qual a Companhia a mantém depósitos
judiciais para fazer face aos valores em discussão, bem como relacionadas a débitos tributários que
foram liquidados com créditos tributários em discussão, tomados pela Companhia com base no
entendimento da administração, fundamentada na opinião dos seus consultores tributários, que
entende haver amparo legal para o referido procedimento. Adicionalmente, a Companhia constituiu
provisão para fazer face a auto de infração no montante de R$ 9.725 (R$ 9.624), relacionado a
apuração de IRPJ e CSSL nos anos calendários de 2013 a 2015, em discussão na esfera administrativa.

(ii) A Companhia discute judicialmente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo
obtido mandado de segurança para depósito e juízo dos valores em discussão. Em 2017, com base no
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, os consultores jurídicos da Companhia entendem como
remotas as chances de perda nessa ação. Nesse contexto, por entender não ser mais provável a
cobrança do referido montante, e em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil, a
administração procedeu a baixa da referida provisão, no montante de R$ 34.159, em contrapartida de
outras receitas operacionais. Os depósitos judiciais relacionados foram reclassificados para o ativo não
circulante, e aguardam a decisão do juízo para sua liberação, a qual foi solicitado após o trânsito em
julgado da ação que ocorreu em 2019, mas não liberado em razão de embargos impetrados pela
Secretaria da Receita Federal.
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20.2

Passivos contingentes
Em 31 de março de 2020, também existem processos de naturezas trabalhista e cível, classificados
pelos consultores legais da Companhia como probabilidade de perda possível no montante de
R$ 2.179, não registrados contabilmente, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

21

Patrimônio líquido

(a)

Capital autorizado
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia, totalmente subscrito
e integralizado em moeda nacional, é 100.000.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal,
conforme abaixo:
Quantidade de
% da
ações
participação
João Emilio Rocheto
33.333.333
33
Celso Carlos Rocheto
33.333.333
33
José Paulo Rocheto
33.333.333
33
100.000.000
100

(b)

Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

(c)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia faz jus a crédito presumido de ICMS, instituído pelo Estado de Minas Gerais através do
artigo 75, inciso XX, da parte geral do Decreto nº 43.080/2002 (RICMS/MG), que concedeu a
estabelecimento beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto,
valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do imposto debitado.
A Companhia cumpre todas as exigências estabelecidas pela Lei Complementar (LC) nº 160/2017 e pelo
Convênio regulamentador de nº 190/17 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Desta
forma, a administração entende, no melhor de seu conhecimento, não haver nenhum fato que possa
comprometer a prorrogação da fruição dos seus benefícios.
Adicionalmente, nos termos do art. 9º e 10 da LC nº 160/17, os incentivos e benefícios fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins
tributários como subvenções para investimento.
Com base nos termos dos artigos 9º e 10º da LC nº 160, os incentivos e benefícios fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins tributários subvenções
para investimento.
Nos primeiros trimestre de 2020 e 2019, a Companhia apurou benefício fiscal nos montantes de
R$ 19.537 e R$ 16.326, respectivamente, os quais foram integralmente revertidos para a reserva de
incentivos fiscais. Adicionalmente, no primeiro trimestre de 2019, a Companhia reverteu o montante
adicional de R$ 10.385 de incentivos fiscais de anos anteriores, os quais não foram reconhecidos
anteriormente por não haver lucro suficiente para a referida destinação, nos termos do artigo 30 da Lei
12.973/2014. Destinações adicionais para a referida reserva foram realizadas durante o exercício de 2019
para a recomposição do valor integral do benefício fiscal tomado e, em 31 de dezembro de 2019, a reserva
de incentivo fiscal é no montante de R$ 183.747.
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O capital social da Companhia também contempla o montante de R$ 50.000, conforme aumento de
capital social com reserva de incentivos fiscais realizado em 6 de fevereiro de 2018.
Nos termos da legislação vigente, esses incentivos fiscais deverão compor a base de cálculo dos
tributos sobre o lucro quando da sua distribuição aos acionistas da Companhia, mesmo que isso
ocorra na forma de devolução do capital social constituído com essa reserva.
(d)

Dividendos e juros sobre capital próprio
Em consonância com o estatudo da Companhia, bem como a legislação vigente, os acionistas tem o
direito de dividendos mínimos obrigatórios em cada exercício social. Não houve deliberação para a
distribuição de dividendos nos trimestres findos em 31 de março de 2020 e de 2019. As demonstrações
financeiras do execício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas em Assembleia Geral Ordinária
realizadas em 30 de abril de 2020, sem deliberação sobre a Reserva de lucros.

22

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
31/03/2020
Créditos tributários sobre:
Diferenças temporárias:
Prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo
negativ a de contribuição social
Prov isão para dev edores duv idosos
Prov isão para perda de estoques
Prov isão para contingências
Outras diferenças temporárias
Débitos tributários sobre:
Despesas financeiras
Depreciação acelarada
Outras diferenças temporárias

31/12/2019

1 .889
596
28.1 82
493

2.947
1 .292
1 .31 5
28.021
7 16

31 .1 60

34.291

(5.380)
(8.560)
(866)

(8.1 67 )
(8.7 60)
27

(1 4.806)

(1 6.900)

1 6.354

1 7 .391

As estimativas de realização dos ativos de tributos diferidos ativos é como segue:
31/03/2020
Em 1 2 meses
De 1 3 a 24 meses
Acima de 24 meses

31/12/2019

2.425
4.544
24.1 91

3.593
1 .961
28.7 37

31 .1 60

34.291

Conciliação das alíquotas de IRPJ e CSLL
A conciliação dos impostos incidentes sobre o lucro, nos respectivos exercícios, é detalhada no quadro
abaixo. Os impostos diferidos são decorrentes das adições e exclusões na apuração do Lucro Real, a
qual será tributada quando de sua realização efetiva.
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Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Tributos sobre exclusões (adições) permanentes:
Parcela isenta
Outras adições e exclusões, líquidas
Exclusão da subvenção do ICMS
Prejuízo fiscal e base negativa de anos anteriores
No resultado do período

23

31/03/2020

31/03/2019
(não revisada)

71.083
34,00%

28.662
34,00%

(24.168)

(9.745)

6
2.307
6.643
1.102

6
443
5.551
1.794

(14.110)

(1.951)

Receitas Líquidas
As receitas no quadro abaixo são apresentadas líquidas das devoluções e dos respectivos impostos
incidentes sobre a venda, sendo que os respectivos custos são os referentes a sua produção e armazenagem.
31/03/2020
Receita bruta
( - ) Impostos sobre vendas
( - ) Deduções de vendas
( - ) Ações Comerciais

343.659
(45.161)
(3.090)
(7.491)
287.917

31/03/2019
(não revisada)
277.913
(40.487)
(3.263)
(5.718)
228.445

Os impostos sobre as vendas estão apresentados líquidos dos créditos de incentivos fiscais de ICMS, nos
montantes de R$ 19.537 e R$ 16.326, nos períodos findos em 31 de março de 2020 e de 2019,
respectivamente.
Os gastos com cooperação comercial, que correspondem às verbas pagas pela Companhia aos seus clientes
para determinadas campanhas de venda, conforme acordos comerciais firmados entre as partes são
reconhecidos como redutores da receita bruta.
24

Gastos por natureza
A composição dos gastos segregados por natureza em suas principais rubricas, considerando a apropriação
dos referidos valores em regime de competência, e como segue:
31/03/2020
Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas, líquidas

(186.945)
(989)
(20.557)
(1.788)
(210.279)
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Apresentamos a seguir a segregação por natureza dos custos e das despesas apresentadas na demonstração
do resultado:
31/03/2020

Matéria-prima e insumos de produção
Gastos de fabricação
Salários e encargos sociais
Fretes transportadoras
Comissões de vendas
Despesas comerciais
Depreciações e amortizações
Produtos bonificados
Assessoria, auditoria e consultoria
Despesas com impostos e taxas
Gestão comercial
Promotor de vendas
Provisão (reversão) para contingências
Outras receitas

25

(144.138)
(21.507)
(4.962)
(13.767)
(480)
(7.441)
(10.714)
(450)
(6.072)
(372)
(999)
(883)
(2.234)
3.739

31/03/2019
(não revisada)
(127.526)
(27.721)
(5.196)
(13.580)
(492)
(7.847)
(6.205)
(551)
(5.039)
(4)
(827)
(652)
1.811

(210.279)

(190.217)

Resultado financeiro, líquido
A composição dos saldos de receitas e despesas financeiras, em suas principais rubricas, decorre da
apropriação dos referidos valores em regime de competência.
31/03/2020
Receitas Financeiras
Descontos obtidos
Juros e multas recebidos
Rendimentos de aplicações financeiras
Instrumentos financeiros SWAP
Despesas Financeiras
Juros de emprestimos
Juros de mora
Atualização monetária
IOF
Variação cambial
Variação cambial ativa
Variação cambial passiva
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31/03/2019
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1.146
214
783
11.255

345
208
8
-

13.398

561

(5.445)
9
(1.776)
(7)

(8.916)
(1.027)
(179)

(7.219)

(10.122)

53
(12.787)

20
(26)

(12.734)

(6)

(6.555)

(9.567)
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Partes relacionadas
Saldos e operações
Historicamente, a Companhia tem as pessoas físicas dos sócios João Emilio Rocheto e José Paulo
Rocheto como fornecedores de batatas in natura, seu principal insumo e com mais representatividade
no custo de produção. Além disso, a Florestadora Perdizes Ltda., outra companhia do grupo, fornece
cavaco de madeira, que é utilizado na alimentação das caldeiras das duas unidades. Essas negociações
são realizadas seguindo os preços e parâmetros negociados entre as partes.
Valor
31/03/2020

31/03/2019

Com pra de produtos
João Emilio Rocheto e outros
José Paulo Rocheto
Florestadora Perdizes Ltda

24.159
3.7 05
985

7 .825
2.347
24

Passiv o Circulante
Fornecedores

10.67 1

42.919

Volum e (T on.)
31/03/2020
19.07 3
2.857
10.404

31/03/2019
7 .346
1.7 91
232

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores e as despesas no exercício com sua
remuneração, composta basicamente por salários e encargos, estão registradas na rubrica “Despesas
administrativas e gerais” na demonstração do resultado (Salários e encargos sociais na Nota de Despesas
por natureza).
A Companhia não possui outros tipos de remuneração, tais como benefícios pós-emprego, outros
benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho.
27

Instrumentos financeiros e gestão de riscos

27.1

Visão geral:
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
(a) Risco de Crédito;
(b) Risco de Liquidez e;
(c) Risco de Mercado.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos riscos acima,
os objetivos da Companhia, as políticas e os processos de mensuração e gerenciamento de riscos e
gerenciamento do capital.

27.2

Estrutura do gerenciamento de risco:
A política de gestão de riscos financeiros da Companhia é pautada em mecanismos simples de hedge,
os quais são definidos de forma pontual e dinâmica em função das condições de oferta e demanda do
mercado de batatas, além de análise dos indicadores econômicos e financeiros. A política de gestão de
risco, embora não formalmente documentada, reflete os princípios para a gestão de risco definidos
pela Administração da Companhia.
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(a)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis
originados em sua grande maioria por clientes recorrentes e por aplicações financeiras. Para a
Companhia, este risco é proveniente da possibilidade de não recebimento dos valores decorrentes de
operações de vendas. Para minimizar esse risco, a política de vendas da Companhia está condicionada
por sua Administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus
clientes. Esse objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de
clientes que considera a capacidade de pagamento (análise de crédito), e do estabelecimento de limites
de venda. Com relação ao grau de exposição ao risco, a Administração considera baixo, tendo em vista
que se possui uma base de clientes selecionada, embora com determinada concentração, não há
histórico de perdas em decorrência de inadimplência.

(b)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista.
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes,
disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito bancárias e capacidade de liquidar posições
de mercado. Em virtude da natureza dinâmica dos seus negócios, a Companhia mantém flexibilidade na
captação de recursos mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, buscando a abertura de
novas linhas, principalmente de recursos de bancos nacionais. A Administração monitora o nível de
liquidez da Companhia, considerando o fluxo de caixa esperado e, caixa e equivalentes de caixa. Além
disso, a política de gestão de liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa e a consideração do nível de
ativos líquidos necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos índices de liquidez do
balanço patrimonial em relação a manutenção de planos de financiamento de dívida. Nos grupos
apresentados no passivo há detalhamento sobre os vencimentos das obrigações, principalmente com
fornecedores e instituições financeiras.
Em 31 de março de 2020, a Companhia apresentou capital circulante líquido em R$ 277.369 (Em 31 de
dezembro de 2019 – R$ 210.385), e inclui os estoques de produtos acabados e matéria- prima (batata in
natura), no montante de R$ 111.841 e R$ 19.378, respectivamente, conforme estratégia da
administração da Companhia, que entende que os volumes armazenados de produto acabado, decorrem
da alta produtividade alcançada pelas linhas de produção das unidades fabris e, no caso da matériaprima, faz parte da estratégia da administração em manter o processamento contínuo das fábricas,
mesmo em períodos sazonais, onde ocorre a entressafra e a baixa produtividade agrícola. O excesso de
caixa é mantido em aplicações financeiras de liquidez imediata, assegurando a liquidez da Companhia.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do
vencimento. Esses valores correspondem aos fluxos de caixa não descontados contratados:
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(c)

Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
cinco anos

Acim a de
cinco anos

Em 31 de m arço de 2020
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passiv os de arrendamentos
Div idendos a pagar
Outros passiv os

88.342
31 .7 04
57 9
45.000
67 8

6.308
95.7 91
852

1 8.924
1 68.389
37 2

1 1 .1 05

Em 31 de dezem bro de 2019
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passiv os de arrendamentos
Div idendos a pagar
Outros passiv os

1 21 .959
27 .298
7 28
45.000
622

6.499
91 .489
7 29

1 9.497
85.47 1
495

1 3.51 1

Risco de mercado
É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de
commodities, poderão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de suas participações em instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a
riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno financeiro
das operações da Companhia.

(i)

Risco Cambial: O resultado da Companhia está suscetível a sofrer variações em função dos efeitos
da volatilidade da taxa de câmbio sobre passivos e atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do
dólar norte-americano, decorrentes da captação de recursos no mercado.

(ii)

Risco de Flutuação de Preços de Matéria-prima e Produtos Industrializados: É
administrado mediante a fixação de contratos com os principais fornecedores de batatas para garantia
de fornecimento, contudo, aspectos de preços são atrelados à condições de mercado. Quanto ao risco de
preço do produto industrializado, este é impactado pelo mercado mundial, considerando que a maior
parte do consumo interno é atendido por importações, neste sentido, basicamente a lei de oferta e de
mercado é quem dita as regras, cabendo salientar que o câmbio em alta tende a favorecer as operações
da Companhia.

(iii)

Risco de Taxas de Juros: Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Uma
parcela do endividamento da Companhia está vinculada a taxa de juros pós-fixada. A taxa de juros pósfixadas do endividamento é DI Interbancário, que é a taxa de juros utilizada em empréstimos entre
bancos. A Companhia monitora a evolução das taxas de juros contratadas, mas entende não haver um
alto risco associado às modalidades das operações contratadas.

27.3

Garantias
Via de regra apenas as operações de empréstimos e financiamentos são garantidas pelos sócios ou
cessão de direito de recebíveis, além de alienação dos bens adquiridos na modalidade de Finame e
operações de investimento.

27.4

Riscos de contingências
A opinião dos assessores jurídicos da Companhia acerca dos processos fiscais, trabalhistas e cíveis
evidenciou a necessidade de provisão de contingência na data base dessas demonstrações de R$ 92.039,
devidamente apropriados, sendo que há um valor de R$ 8.000 em depósitos judiciais.
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28

Cobertura de seguros
A Companhia mantém seguros contratados em níveis considerados suficientes (informação não
auditada) pela administração para cobrir eventuais riscos patrimoniais decorrentes de sinistros como
raios, incêndios, e explosões sobre seus ativos mais relevantes. O escopo de nossos auditores não inclui
a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, o qual foi determinado pela
Administração da Companhia.
Seguradora

Data Vigência

Vencimento

Objeto

Cobertura

BB Seguros

13/12/2019

13/12/2020

Indústria
Alimentícia

Incêndio, raio, explosão, implosão; v endav al; danos
em equipamentos eletrônicos, equipamentos
estacionários e elétricos

Cobertura
100.000

Seção D - Resumo das principais políticas contábeis
29

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.

29.1

Conversão de moeda estrangeira
Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). Estas são
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todas as
informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado outra forma.
Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, quando aplicável,
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os
itens são remensurados e os efeitos atribuídos na demonstração do resultado do exercício como receitas
e despesas financeiras.

29.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração
dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como
“Empréstimos”, no passivo circulante.

29.3

Instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições
contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e
passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do
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valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.
Classificação
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
•
•

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado).
Mensurados ao custo amortizado.
A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos e passivos financeiros e
os termos contratuais dos fluxos de caixa.

(a)

Ativos financeiros e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos e passivos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado ou de valor justo
por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente
mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em
outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem.

(b)

Custo amortizado
Os ativos e passivos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas e as despesas com
juros provenientes desses passivos são registrados em despesas financeiras, ambos usando o método da
taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo ou passivo são reconhecidos
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas). As perdas por impairment dos
ativos financeiros são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.
Mensuração do valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores justos,
para os ativos e os passivos financeiros e não financeiros.
A Companhia estabelece uma estrutura de relacionada à mensuração dos valores justos que inclui,
substancialmente, o departamento financeiro.
Se a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para
mensurar os valores justos, então a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para
suportar a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos do CPC, incluindo o nível na
hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado,
tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada
nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:
Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.
Nível 2 - inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou o
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3 - inputs, para o ativo ou o passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis).
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Redução ao valor Recuperável (Impairment)
(i)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o nãopagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia
sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título.
Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo
abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de
valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de
inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir
julgamento da administração quanto as premissas se as atuais condições econômicas e de crédito são tais
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas
em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor são reconhecidos
através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Não há evidências de valor recuperável
inferior ao registrado contabilmente para os principais ativos financeiros da Companhia (Contas a receber
e Outros créditos).

(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o
maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos
de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes
de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do
capital e os riscos específicos do ativo. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no
resultado. As perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a
perda de valor não tivesse sido reconhecida. A Companhia identificou que não há evidências de valor
recuperável inferior ao registrado contabilmente para os principais ativos não financeiros.

(iii) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia detém instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos a moedas
estrangeiras. Os instrumentos financeiros derivativos mantidos pela Companhia compreendem a
instrumentos de swap.
Os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data da celebração do contrato e são
subsequentemente mensurados ao seu valor justo. Em virtude da Companhia não ter adotado como
política a contabilidade de hedge (hedge accounting), as variações no valor justo de qualquer um desses
instrumentos derivativos são reconhecidos imediatamente na demonstração do resultado, em “Resultado
financeiro”.
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Os instrumentos financeiros são classificados da segubte forma:
Classificação
Ativ o
Caix a e equiv alentes de caix a
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Instrumentos financeiros deriv ativ os
Outros ativ os

(i)
(i)
(i)
(ii)
(i)

Passiv o
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passiv os de arrendamentos
Div idendos a pagar
Outros passiv os

(i)
(i)
(i)
(i)
(i)

31/03/2020

31/12/2019

1 93.086
1 29.893
40.965
1 1 .255
7 07

99.27 9
1 59.1 26
40.965
648

37 5.906

300.01 8

1 1 3.57 4
299.7 69
1 .803
45.000
680
460.826

1 47 .955
21 7 .7 69
1 .952
45.000
622
41 3.298

(i) - custo amortizado
(ii) - valor justo por meio do resultado
29.4

Contas a receber de clientes
Os valores mantidos nas contas a receber decorrem das vendas de batatas pré fritas, batata em flocos,
importados, produtos industrializados por terceiros e outros produtos derivados da batata in natura,
cujos pagamentos são realizados num prazo mínimo de 30 e máximo de 90 dias. As contas a receber de
clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão esperada de perda com
devedores duvidosos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
A Companhia está potencialmente sujeito ao risco de crédito da sua carteira de clientes, o risco de
crédito é mitigado pela pulverização da carteira, seleção criteriosa dos clientes entre grandes redes e
demais clientes, estabelecimento de limites individuais de exposição e uma política de crédito bem
definida, com utilização de uma modelagem de risco de crédito com atribuições de rating para cada
cliente.
A Companhia classifica sua carteira de clientes através de metodologias de análise de risco desenvolvido
internamente com o objetivo de classificar adequadamente o real risco da carteira de clientes. São
atribuídos pesos para cada variável, entre elas histórico de pagamento, tempo de relacionamento com a
Companhia, tempo da empresa no mercado e entre outras variáveis.

29.5

Estoques
Estes estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método
de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende os
custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de
produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor
líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos
estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

29.6

Adiantamentos a fornecedores de matéria-prima
Estes valores são demonstrados ao valor justo, não havendo indicadores de não realização. Quando
aplicável, foi realizada a conversão para o real, com a devida atualização dos saldos.
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29.7

Impostos a recuperar
Créditos tributários apropriados em ativo circulante e não circulante, com base nos critérios legais
vigentes. Análises sobre recuperabilidade e apresentação foram observados quando da classificação
dos valores, sendo que para registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

29.8

Ativos biológicos
Os ativos biológicos referem-se a florestas de eucalipto, mantidas pela Companhia para produção de cavaco
de madeira para ser utilizada como lenha em suas atividades industriais. Esses ativos foram adquiridos em
janeiro de 2020 e, em 31 de março de 2020, a administração entende que não houve alteração material no
valor justo desse ativo.
Os ativos biológicos são mensurados ao valor justo, deduzidos dos custos estimados de venda no momento
do corte da madeira, na data de aprsentação das demonstrações financeiras, sendo o ganho ou perda pela
variação do valor justo dos ativos biológicos reconhecido no resultado do exercício.
Em determinadas circunstâncias, a estimativa do valor justo menos as despesas de venda se aproxima do
correspondente valor de custo de formação até aquele momento, especialmente quando uma pequena
transformação biológica ocorre desde o momento inicial ou quando não se espera que o impacto dessa
transformação sobre o preço seja material sendo que, nesses casos, os gastos incorridos podem permanecer
avaliados ao custo.

29.9
(i)

Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo, não havendo
itens produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição
e depreciação acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da
operação. Itens de imobilizado em andamento são transferidos para os referidos grupos quando da
finalização de sua construção e início da operação, quando, então, é iniciada a depreciação;

(ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados
com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são
agregados ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado.

(iii)

Custos com empréstimos
Os juros e variações cambiais incorridos sobre as captações via Finimp e outras modalidades, mantidas
como adiantamentos a fornecedores ou mesmo em fornecedores, foram capitalizadas de forma líquida
para formação do ativo imobilizado em construção, quando elegível de acordo com a prática contábil.

(iv)

Depreciação
Os terrenos não são depreciados. Os demais itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método
linear considerando as vidas úteis definidas pela legislação fiscal, as quais, no entendimento da
administração, se aproximam da vida útil real estimada para os referidos ativos, como segue:
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Anos
25
10
10
5

Edificações e benfeitorias
Máquinas e equipamentos industriais
Móveis, utensílios e ferramentas
Equipamentos de processamento de dados
29.10

Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou
serviços substancialmente aplicados nas operações da fábrica, sendo classificadas como passivos
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são
apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado.

29.11

Obrigações trabalhistas e fiscais
Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade com as
legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua
exigibilidade, são apresentados devidamente atualizados, quando aplicável.

29.12

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real
legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido na data das demonstrações financeiras. Depósitos judiciais, quando relacionados às
provisões constituídas, são apresentados como redutores das provisões para contingências, no passivo
não circulante, e estão apresentados em seus valores originais, acrescidos de atualização monetária.
Quando não há provisão correspondente, os mesmos são apresentados no ativo não circulante.

29.13

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção
ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de
tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do
custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a
entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

29.14

Outras obrigações
Registrados em regime de competência, sendo que os juros sobre capital próprio foram mensurados
observando a legislação vigente.
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29.15

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.

29.16

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida
como um passivo nas demonstrações financeiras intermediárias da Companhia ao final do exercício, com
base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é
provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho de
Administração.

29.17

Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de de
batatas pré fritas, batata em flocos, importados, produtos industrializados por terceiros e outros
produtos derivados da batata in natura no curso normal das atividades da Companhia. A receita é
apresentada líquida das devoluções, das verbas comerciais pagas a clientes, dos abatimentos, dos
descontos e dos impostos incidentes: PIS (1,65%) e COFINS (7,6%), portanto, regime cumulativo e ICMS
(12% em média) sobre faturamento, sendo que há incentivo fiscal gerado efetivamente débitos da ordem
de 6%.
Venda de produtos
A Companhia fabrica e vende batatas pré-assada. As vendas são reconhecidas quando o controle sobre
os produtos é transferido, ou seja, no momento da entrega dos produtos para o cliente, o qual passa a ter
total liberdade sobre o canal e o preço de venda dos produtos, e desde que não haja nenhuma obrigação
não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega ocorre quando os
produtos são enviados para o local especificado, os riscos de obsolescência e perda são transferidos para
o cliente, o cliente aceita os produtos, de acordo com o contrato de venda, e as disposições de aceite
tenham prescritos ou Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios de aceite das
mercadorias foram atendidos.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando
o método da taxa efetiva de juros.

29.18

Custo dos produtos vendidos
Os custos com produtos vendidos englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais,
depreciação e amortização, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos
diretamente relacionados ao processo produtivo. Estes são apropriados inicialmente aos estoques e
reconhecidos ao resultado quando da comercialização dos produtos, tendo como base o critério de
custo médio ponderado, em regime de competência. Também englobam os fretes incorridos pela
Companhia para o cumprimento de sua obrigação de desempenho.

29.19
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Subvenção e assistência governamentais
O incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Minas Gerais é previsto no Regulamento de ICMS,
em seu artigo n° 75, inciso XX, sendo assegurado crédito presumido ao estabelecimento beneficiador de
batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto, de valor equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do imposto debitado, não havendo prazo prescricional para este incentivo. Em 2017, foi publicado
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Lei Complementar nº 160, dispondo que os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, concedidos
pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins tributários subvenção para investimento.
29.20

Despesas administrativas, comerciais e tributárias
Representam os gastos relacionados as atividades administrativas e comerciais da Companhia, portanto,
distintos da operação produtiva, reconhecidos em conformidade com as condições de exigibilidade.
Agrega ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

29.21

Encargos financeiros líquidos
As despesas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de
competência, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros.

29.22

Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes
As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do período compreendem os impostos corrente
e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido
ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no
resultado abrangente.
O encargo de Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente e diferido é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço em que a Companhia
gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia
nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente são apresentados líquidos, por entidade
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o lucro tributável/(prejuízo fiscal).
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em
separado, e não pelo líquido.
*
*
*
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Relatório da administração
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Prezados Senhores, parceiros da Bem Brasil Alimentos S.A.
Apresentamos nosso relatório da administração, contendo análise focada no resultado da Bem Brasil
Alimentos S.A. (“Companhia”), acompanhado das demonstrações financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e o correspondente relatório dos auditores independentes.
No decorrer do ano de 2019, continuamos focados em nossa missão de participar da vidas das pessoas,
oferecendo alimentos práticos, de qualidade e sabor diferenciados.
A manutenção do desempenho alcançado em 2019 é base para alcançarmos nosso maior sonho: Estar entre as
maiores empresas nacionais do setor de alimentos, com foco em crescimento, rentabilidade e longevidade.
Fechamos o exercício de 2019 com 40% de participação do mercado nacional de batata pré-frita congelada (Fonte: Marketing Bem Brasil/ComexStat (MDIC)), bem como crescimento na receita líquida superior a 50%
em relação a 2018.
Em mais um ano desafiador para todos os agentes da economia brasileira, temos plena convicção de que os
resultados alcançados só foram possíveis graças ao empenho de nossos colaboradores, que a cada ano têem
vivenciado, em suas rotinas diárias, valores fundamentais como ousadia, excelência, flexibilidade, parceira, ética
e caráter, além da meritocracia.
1

Mensagem da Administração
Graças a inauguração, no início de 2017, de uma nova unidade de produção no município de Perdizes (MG),
pudemos experimentar uma curva de crescimento bastante acentuada, atingindo 150% nos últimos 03 anos.
Este crescimento propiciou implementarmos nossa capacidade produtiva muito rapidamente, sendo que, no
exercício de 2020, já estaremos rodando a plena capacidade.
Produzir alimentos de maneira eficiente e de qualidade para a sociedade, visando alimentar bons momentos é
uma tarefa árdua e que requer algumas premissas. A primeira delas em nossa visão é a regularidade na
produção.
Importante ressaltar que, com o objetivo de consolidar nosso processo de transparência acerca dos dados
financeiros divulgados, submetemos nossas demonstrações financeiras ao processo de uma auditoria da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), nos anos de 2017, 2018 e 2019 .

2

Análise do Mercado de Batatas Processadas Pré-Fritas Congeladas

2.1

Mercado Global
O crescimento mundial do mercado de alimentos congelados é uma realidade e, neste mercado se destaca a
batata pré-frita congelada, importante acompanhamento de lanches, pratos rápidos, bem como no consumo
em casa. Esse produto é bastante difundido em redes de fast food, o que favorece ainda mais o avanço do seu
consumo. A distribuição se concentra nos grandes centros urbanos devido à praticidade do preparo das
refeições, grande presença no food service, restaurantes e grandes redes de supermercados.
O crescimento da industrialização tem impulsionado o comércio mundial do tubérculo, favorecido pelo
aumento da demanda por alimentos prontos, especialmente na Ásia e Américas. A globalização tem propiciado
espalhar o produto a todas as regiões do globo.

2
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A indústria de batata pré-frita congelada mundial tem experimentado grande crescimento, sobretudo, após o
advento de métodos para branqueamento e processamento, que permitem a melhor conservação das batatas,
tanto em qualidade quanto ao seu valor nutricional. O processo evita deterioração na cor, sabor, textura e
nutrientes durante a estocagem. Age também na redução do número de micro- organismos, removendo
ar dos tecidos e tornando seu preparo muito rápido.
Em termos de exportação, os líderes tradicionais são a Bélgica, Países Baixos, Canadá, Estados Unidos, França,
Alemanha e Argentina. Nos últimos dez anos, os Países Baixos e a Bélgica, principalmente, têm ocupado fatias
cada vez maiores do mercado. A vantagem dos dois países se deve, entre outros fatores, a eficientes custos de
produção industrial e logística eficiente.
O maior player do mercado global é a McCain, Companhia Canadense com mais de 50 fábricas e
aproximadamente 20 mil empregados pelo mundo, que em 2019 anunciou a instalação de sua primeira unidade
fabril no Brasil.
2.2

Mercado Brasileiro
A batata congelada pré-frita se encaixa no padrão de mudança de estilo de vida com a crescente
valorização da praticidade no preparo dos alimentos, já que é comida de conveniência e se encaixa nos padrões
de consumo de fast food. Ao mesmo tempo, o resto do segmento de food service também prefere usar batatas
congeladas pré-fritas por conveniência. O mercado brasileiro em geral cresce a uma média de 10% ao ano, nos
últimos 10 anos, chegando ao patamar de 574 mil toneladas em 2019. As demandas vem de fast foods,
restaurantes, bares, lanchonetes e varejo.
O segmento de mercado que mais cresce para produtos de batata congelada pré-fritos é o varejo. No geral, o
mercado de produtos congelados pré-fritos de batata é de 30% no varejo, 70% restante dos food service /
refeições fora de casa (bares, restaurantes, lanchonetes, cantinas, dentre outros).
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Fonte: Cepea

O fortalecimento da classe média impulsiona a procura por batata processada, tanto para consumo nos
domicílios como nos restaurantes e lanchonetes. A demanda entretanto, ainda se concentra nos food services,
que utilizam 70 % do total disponível no mercado. Com o consumidor se alimentando cada vez mais fora de
casa, a tendência é que isso se mantenha. A indústria nacional impulsiona toda a cadeia de suprimentos
da batata. Atualmente, estima-se que pouco mais de 20% da batata colhida no País seja direcionada ao
segmento industrial, não só para a produção da batata pré-frita, mas também para a batata chips.
3
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A tendência é que essa participação aumente nos próximos anos com a mudança do perfil do consumidor
brasileiro. Para se ter uma comparação, dois terços da produção dos principais países do Noroeste da Europa
(Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha e Grã-Bretanha) são destinados ao processamento industrial.
Apenas França e Grã-Bretanha ainda consomem pouco mais da metade de suas produções na forma in natura,
embora a batata industrializada já esteja quase se igualando nesses locais.
Outro ponto a favor da comercialização para indústria é que as projeções indicam que o consumo do produto
processado deve continuar crescendo. Atualmente, estimativas do Hortifruti/Cepea apontam que cerca de 35%
das batatas comercializadas no País, considerando o volume importado, já são na forma processada
(principalmente palito e chips).
A produção de batatas congeladas pré-fritas é um negócio muito competitivo, especialmente porque é uma
commodity que precisa competir com fornecedores de diferentes países e continentes. Como a indústria de
processamento precisa ser abastecida ao longo de todo ano, a consistência na qualidade, disponibilidade e
preços adequados é necessária. Isso está sendo influenciado pelas estações de produção e (diferentes)
rendimentos por estação, áreas de produção, custos de transporte, disponibilidade de armazenamento, custos
e perdas de qualidade durante o armazenamento.
2.3

Atuação da Bem Brasil
A Companhia atende a todos os nichos de mercado: food service, fast food, varejo e é também uma grande
fornecedora para as principais marcas de varejistas do Brasil. Além disso, toda a batata da marca é proveniente
de propriedades tradicionais em seu cultivo e várias delas são certificadas (Global Gap). A escolha de variedades
do produto pelos técnicos, leva em conta características como cor, crocância, sabor, tamanho dos cortes,
aparência e também a ausência de defeitos.
A colheita, realizada principalmente no segundo semestre associado a um grande volume de produto
armazendo, possibilita regularidade na oferta de matéria prima durante todo ano. As plantações são realizadas
em áreas com clima tropical de altitude, com temperaturas elevadas durante o dia, amenas à noite e boa
luminosidade.
Com 40% de share, encerrou o exercício de 2019 na liderança do mercado brasileiro, além da liderança no
varejo, tanto pela Nielsen quanto pela Kantar. A Companhia aposta em itens de alta qualidade e na ampliação
de seu portfólio, visando a manutenção da liderança, além de aumentar a capilaridade de forma estruturada.
Os mesmos estudos indicam o alto potencial do mercado para o crescimento da Bem Brasil em todas as regiões
do país. No Brasil, o consumo médio per capita de batata pré-frita é de 2,75 kg/ano, enquanto a média dos
principais mercados é superior a 10 kg/ano, o que nos leva a acreditar que ainda temos um grande caminho
para percorrer.

3

Histórico de Produção Industrial
O quadro, abaixo, demonstra o histórico dos últimos seis anos do volume de produção anual em toneladas,
pela Bem Brasil:
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4

Indicadores Financeiros e Operacionais

4.1

Receita
A eficiência na gestão da área comercial visando atingir o melhor resultado, com a comercialização da produção,
é premissa fundamental de qualquer empreendimento. No exercício de 2019 obtivemos receitas líquidas
recordes que totalizaram R$ 1 bilhão, com crescimento superior a 50% sobre o exercício anterior. O gráfico, a
seguir apresentado, demonstra a evolução da receita líquida.
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4.2
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Fonte: Controladoria Bem Brasil

Endividamento Bancário

Com uma dívida líquida próxima a R$ 120 milhões, encerramos o exercício com um índice de alavancagem
inferior a 0,5 (Relação dívida líquida sobre Ebitda) . O crescimento do faturamento, diluição dos custos fixos
com o crescimento da produção e ganhos de eficiência e estabilidade no processo produtivo, aliados ao
compromisso de redução da dívida total, propiciaram o atingimento desse nível.
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4.3

EBITDA
Objetivando monitorar o potencial de geração de caixa das atividades desenvolvidas pela Companhia,
apresentamos, a seguir, a série dos últimos exercícios, do Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre a Renda
incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização – LAJIDA (EBITDA), nos
moldes padronizados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para o mercado de capitais no Brasil,
conforme Instrução CVM nº 527.
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5

BEM BRASIL
A Bem Brasil Alimentos S.A é uma Companhia 100% brasileira, ocupa a liderança do mercado nacional e
expande rapidamente suas atividades. Seus processos estão certificados pelo FSSC 22000 (Food Safety System
Certification) – sistema de certificação em segurança de alimentos, com reconhecimento global – o que
demonstra e reforça a preocupação da Bem Brasil em fornecer alimentos seguros ao mercado, visando a plena
saúde de seus consumidores.
✓
✓
✓
✓
✓

Nossa Política de Segurança de Alimentos:
Fornecer ao mercado produtos seguros;
Atender ou superar as expectativas dos clientes;
Estar de acordo com a legislação de segurança de alimentos;
Cumprir com requisitos de segurança de alimentos dos nossos clientes;
Comunicar assuntos relacionados à segurança de alimentos por toda a cadeia produtiva.
A Companhia é a maior fábrica de batatas pré-fritas do país e também, uma das grandes empresas nacionais,
capacitada para levar o nome do Brasil e seus valores sempre estampados em nossa marca.
Em perfeita sintonia com a preservação dos recursos naturais, tanto na planta de Araxá como em Perdizes
temos unidades de geração de energia elétrica renovável oriunda da queima de biomassa e gás metano (biogás
proveniente do tratamento de efluentes), fornecendo boa parte da demanda energética demandado pelo
6
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projeto, de fontes limpas e renováveis, contribuindo para redução das emissões de carbono na atmosfera. O
efluente líquido gerado no processo produtivo, é tratado em ETEs e aproveitado na irrigação de áreas agrícolas
e os resíduos sólidos são processados em uma área de compostagem, aditivados com microorganismos
biológicos e utilizados como fertilizantes orgânicos também nas áreas agrícolas, especialmente nas culturas de
café e da própria batata.
Proporcionamos atualmente em torno de 700 empregos diretos e milhares indiretos, gerando um grande
desenvolvimento da região, notadamente em Perdizes, que é uma Região de pouca densidade demográfica,
onde tais empregos são de suma importância no crescimento da economia local. Não menos importante
é o grande volume de tributos que são gerados, beneficiando todas as esferas do poder público, podendo
gerar melhorias na prestação de serviços à comunidade.
5.1

Governança
Com a transformação da comapanhia em S.A., implementamos um Conselho de Administração, que iniciou
seus funcionamento com reuniões regulares em janeiro de 2019. É composto por 5 membros, sendo três deles
representando cada núcleo de acionistas e 2 membros independentes. Com reuniões mensais, tem contribuído
muito para dar o direcionamento das principais diretrizes a serem seguidas pela gestão executiva. Esta gestão
executiva passou a ser composta por uma diretoria composta por 04 membros: Diretor Presidente, Diretor
Administrativo-Financeiro, Diretor Comercial e Diretor de Operações.

6

Estruturas dos processos produtivos com padrões internacionais
A unidades de produção, tanto de Araxá quanto em Perdizes, contam com os mais modernos processos
disponíveis, aplicados à industrialização da batata compreendendo todas as etapas, desde a colheita,
transporte, processamento, embalamento, paletização, até a armazenagem e expedição. Na planta de Perdizes,
o armazém frigorífico para produto acabado é todo automatizado. São aproximadamente 34 mil posições
palets, em um ambiente onde a temperatura fica próxima a -20°C, em que todo o processo de entrada do palet,
a sua guarda na posição recomendada e a retirada para expedição ocorre de forma sincronizada e automática,
com grandes trans-elevadores e esteiras de movimentação. Isto tudo confere melhor qualidade ao produto,
evita que pessoas tenham que estar presente neste ambiente frio, proporcionando maior conforto e segurança
aos colaboradores.
Uma etapa que vem tendo um grande avanço em nossos processos é a armazenagem de matéria prima, onde a
batata é armazenada à granel, por longos períodos, em grande galpões, com variáveis como temperatura,
umidade, ventilação, níveis de CO2, monitorados o tempo todo. Este processo, único no Brasil, tem
possibilitado maior estabilidade na produção, principalmente no primeiro semestre, período onde a produção
é muito dificultada pelo excesso de chuvas e altas temperaturas.
A fábrica como um todo tem mais frentes de automação, porque o ser humano tem muito mais a oferecer,
redirecionando o melhor de suas competências em outras áreas onde o profissional seja fundamental. A equipe
Bem Brasil não mede esforços transformar o ambiente de trabalho em um dos melhores lugares para se
trabalhar.

7
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Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Resultado
A Companhia tem como política uma agressiva taxa de reinvestimento, não tendo adotado a prática de
distribuição de resultados no últimos exercícios. O foco da Companhia é consolidar seus investimentos, sua
participação de mercado e estabilizar as margens de retorno, visando alavancar os resultados líquidos futuros.
Nesse contexto, nos últimos anos houve apenas a remuneração do capital próprio de seus acionistas, apurada
nos últimos três exercicios no montante de R$ 22 milhões, líquido dos tributos incidentes na fonte.

8

Projetos Ambientais e Sociais

8.1

Meio Ambiente
As ações da Companhia, no que tange à sustentabilidade ambiental, são amplas e multidisciplinares, sendo
destacados os principais aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2

Captação dos gases responsáveis pelo efeito-estufa oriundos do tratamento anaeróbio da estação de
tratamento de efluentes e sua queima nas caldeiras, bem como a filtragem e monitoramento dos gases
emitidos nas caldeiras, evitando assim a degradação do meio ambiente;
Utilização de energia produzida em condições sustentáveis, como é o caso do uso da biomassa em nossa
caldeira para produção de vapor e energia elétrica;
Destinação adequada dos efluentes tratados, com aplicação em irrigação de áreas agrícolas;
Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos;
Outorgas que asseguram o direito de utilização dos recursos hídricos;
Aplicação do método de compostagem dos resíduos sólidos gerados no processo, aplicando o adubo
orgânico nas áreas agrícolas;
Recuperação do amido para utilização em indústria têxtil ou fabricação de cola;
Implantação do programa de gerenciamento de riscos;
Monitoramento de odores na população circunvizinha (Araxá) - percepção ambiental;
Monitoramento de emissões atmosféricas dos veículos movidos a óleo diesel;
Monitoramento de emissões atmosféricas da caldeira;
Projetos de educação ambiental nas escolas, com toda sociedade e para colaboradores, com o objetivo
de levar a preservação e conservação ambiental através da cultura, teatro, oficinas e palestras,
desenvolvendo a consciência ambiental e sustentável;
Desenvolvimento de programas internos de melhoria da preservação ambiental;
O apoio à inovação é prioridade estratégica para a companhia através do Projeto Inove Bem, criado em
2013, que envolve todos os colaboradores na geração de ideias inovadoras.

Trabalhos Voluntários
O programa de voluntariado “Bem Brasil com Você” teve início em agosto de 2008, com a finalidade de
fortalecer a parceria entre a indústria e a comunidade em busca de uma sociedade melhor. A princípio,
eram realizadas ações esporádicas, no entanto, à medida que o trabalho foi se fortalecendo, foram criados
projetos anuais com ações mensais. Isso permitiu uma continuidade e resultados positivos. Anualmente
é realizada uma pesquisa das necessidades das instituições e assim, são eleitas entidades em quais as ações
serão construídas no decorrer do período.
O programa de Voluntariado envolve colaboradores das diversas áreas e níveis organizacionais, além de seus
familiares. Foi formado um comitê interno onde são realizadas, mensalmente, reuniões pontuais para que
8
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sejam discutidas e planejadas as próximas ações, levando em consideração o levantamento das necessidades
da instituição parceira. Mais de 3.000 pessoas da cidade de Araxá já foram beneficiadas com o programa.
Contudo, os benefícios não dizem respeito somente à sociedade, mas também, aos colaboradores, pois a causa
motiva o colaborador a praticar boas ações, contribuindo com as pessoas mais necessitadas e gerando bem
estar para a saúde física e mental das pessoas envolvidas nas atividades voluntárias. A Companhia que conta
com colaboradores mais felizes também torna a sociedade um lugar melhor para se viver, garantindo o
desenvolvimento sustentável para todos e certamente contribuindo para um mundo melhor.
A Bem Brasil possui uma parceria com a “Sala Verde” do município de Araxá, que visa ao desenvolvimento de
ações complementares ao Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, para adequação de todas as dependências das
instituições de ensino, para oportunizar a separação de resíduos recicláveis e não recicláveis e sua destinação
adequada. O ambiente é mais do que propício para a construção de uma nova consciência. O Projeto também
tem como objetivo tornar-se referência para demais instituições municipais, estaduais e federais, por meio da
distribuição de um guia de coleta seletiva nas escolas, o qual contempla os resultados obtidos a partir da
implantação do projeto. A Companhia acredita, juntamente com a Sala Verde, que a educação é a base para
nosso futuro sustentável. A conscientização das crianças é o caminho para uma sociedade mais limpa, mais
atuante e mais responsável.
8.3

Geração de Empregos
Atualmente a Bem Brasil Alimentos conta com aproximadamente 700 colaboradores diretos e milhares
indiretos, em especial nas atividades de transporte de matéria-prima, insumos, distribuição e processamento
final do produto acabado, alem dos postos gerados no campo, com o cultivo da batata e biomassa. A Companhia
adota políticas de certificação, parcerias, fomento e relações contratuais com os principais fornecedores de
matéria prima, preservando as relações de longo prazo. Adota ainda uma política de contratação e retenção de
colaboradores oferecendo, além da remuneração compatível com o mercado, vários tipos de benefícios dentre
os quais podemos destacar: plano médico e odontológico, seguro de vida, cartão alimentação, Participação em
Lucros e Resultados-PLR, restaurante no local de trabalho, transporte até a fábrica, cesta básica, Programas
de incentivo à qualidade de vida, convênios com drogarias e farmácias, entre outros.
Em 2019 a companhia foi agraciada com a participação em vários rankings relacionados à gestão de pessoas,
como:
- As melhores na gestão de pessoas pelo ranking Valor Carreira 2019 do Valor Econômico (primeiro lugar em
sua categoria – de 501 a 1000 colaboradores)
- Melhores Empresas para Trabalhar 2019, revista Exame/Você S.A e FIA/USP,
- Melhores Empresas para Começar a Carreira 2019, revista Exame/Você S.A e FIA/USP.
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Agradecimentos
O exercício de 2019 continuou a apresentar resultados relevantes em termos financeiros e operacionais,
considerando o cenário econômico-social nacional e internacional. Importante ressaltar a capacidade da
Companhia de se adequar a novos cenários, superando obstáculos e desafios impostos, alcançando e superando
suas metas e objetivos, de maneira consistente e objetiva. Compromisso, confiança, ousadia, responsabilidade
e determinação foram determinantes para que a Companhia alcançasse resultados tão significativos,
consolidando e aumentando sua participação de mercado, com solidez e segurança. Diante deste quadro,
aproveitamos para agradecer nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação, nossos clientes pela
preferência, nossos fornecedores pela parceria, a sociedade pela confiança e as instituições financeiras pela
contínua colaboração e apoio.

Araxá – MG, 31 de março de 2020

Diretor Presidente João
Emilio Rocheto
* **
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Bem Brasil Alimentos S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Bem Brasil Alimentos S.A. ("Companhia"), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bem Brasil Alimentos S.A., em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Partes relacionadas
Chamamos atenção para a Nota 26 às demonstrações financeiras, que descreve que a Companhia mantém
saldos e realiza transações com seus acionistas e outras partes relacionadas em montantes significativos
em relação à sua posição patrimonial e financeira e aos resultados de suas operações, nas condições
descritas na referida nota. Dessa forma, as demonstrações financeiras devem ser avaliadas nesse contexto.
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.

PricewaterhouseCoopers, Av. Antônio Diederichsen 400, 21º e 22º, Ed. Metropolitan Business Center, Ribeirão Preto, SP,
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou,
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de um a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
3

580

Bem Brasil Alimentos S.A.
•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Ribeirão Preto, 31 de março de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Luis Fernando de Souza Maranha
Contador CRC 1SP201527/O-5
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Bem Brasil Alimentos S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Outros ativos

Nota
5
6
7
8
10
9

Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos e valores mobiliários
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos

2019

2018

99.279
2.091
159.126
193.784
4.570
5.683
648

15.468
102.640
222.775
5.703
7.801
1.918

Circulante
Fornecedores
Passivos de arrendamentos
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Tributos parcelados
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos

465.181

356.305

Total do passivo circulante

346.821

25.996
1.224
9.948
190.471
84.039

29.560
11.724
125.051
60.192

311.678

226.527

566.474

573.348

100.000
9.502
183.747
12.952

100.000
62.640
-

Total do patrimônio líquido

306.201

162.640

Total do passivo e patrimônio liquido

872.675

735.988

63.542

47.476

Total do passivo não circulante

332.108
99
-

Total do ativo não circulante

407.494

379.683

Total do ativo

872.675

735.988

2018

254.796

341.831
169
1.952

11
12
13

14
13
15
16
17
18
19

2.019

168.230
12.087
9.187
2.699
145.352
9.266

38.223
6.199
3.054

3.847
40.965
1.339
17.391

Nota

121.959
728
13.028
36.826
9.335
27.298
45.622

Não circulante
Fornecedores
Passivos de arrendamentos
Tributos parcelados
Empréstimos e financiamentos
Provisões para contingências

6
19
10
21

Imobilizado
Intangível
Ativos de direito de uso

Passivo

14
13
17
18
20

Total do passivo
Patrimônio liquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Reserva de lucros
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Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos

23
24

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas), líquidas

24
24
24

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial

25
25
25

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes e dIferidos

22

Lucro líquido do exercício

2019

2018

1.017.679
(649.102)

663.804
(494.333)

368.577

169.471

(69.006)
(70.586)
(1.785)

(62.998)
(54.367)
558

227.200

52.664

4.750
(40.152)
(7)

7.629
(35.527)
539

191.791

25.305

(1.759)
190.032

55.721

1,90

0,56

Lucro líquido básico e diluído por ação do capital social - em R$

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2019
Lucro líquido do exercício

190.032

Outros resultados abrangentes

-

Resultado abrangente do exercício

190.032

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2018
55.721
55.721

Bem Brasil Alimentos S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Nota
Em 31 de dezembro de 2017
Reserva de incentivos fiscais
Aumento de capital
Destinação do lucro líquido do exercício
Lucro líquido do exercício
Reservas de incentivos fiscais

Em 31 de dezembro de 2019

Reserva de
incentivos
fiscais

Reserva de
lucros

Lucros
acumulados

Total

50.000

-

-

-

56.919

17(c)
17(a)

50.000

-

56.919
(50.000)

-

(56.919)
-

-

17(c)

-

-

55.721

-

55.721
(55.721)

55.721
-

Em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Dividendos e juros sobre capital próprio
Dividendos adicionais
Reserva de lucros

Capital social

Reserva
Legal

100.000

17(b)
17(c)
17(d)
17(d)

-

62.640

-

-

-

-

-

190.032

190.032

-

9.502
-

-

(9.502)
(121.107)
(29.712)
(16.759)
(12.952)

(29.712)
(16.759)
-

100.000

9.502
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121.107
183.747

12.952
12.952

-

106.919

-

162.640

306.201

Bem Brasil Alimentos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais


2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Resultado na alienação de ativos
Créditos extemporaneos de PIS e COFINS
Provisões (reversão) para contingências
Juros e variações cambiais, liquidas
Provisão para devedores duvidosos
Aumento nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos
Impostos
a recuperar
a recuperar
Depósitos
Depósitos
judiciais
judiciais
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
ContasFornecedores
a pagar a fornecedores
Salários e encargos sociais
Imposto
Impostos
de renda
e contribuições
e contribuiçãoasocial
recolher
diferidos
Tributos
Tributos
parcelados
parcelados
Instrumento
Outros
financeiros
passivos derivativos

2018

191.791

25.305

45.836
136
23.847
26.318
1.854
289.782

40.677
420
3.230
13.071
16.545
3.531
102.779

(58.340)
28.991
1.133
(10.386)
(2.742)
1.270
(40.074)

(37.426)
(93.242)
83.121
8.789
(4.775)
(1.625)
(45.158)

(49.835)
941
27.637
4.860
(312)

43.072
5.028
39.007
(2.941)
525

(16.709)

84.691

232.999

142.312

(1.759)
(33.770)

(45.712)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

197.470

96.600

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
Títulos e valores mobiliários

(55.003)
(5.938)

(52.266)
-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(60.941)

(52.266)

160.301
(203.216)
(9.803)

116.808
(147.791)
-

Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos

(52.718)

(30.983)

Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa, líquido

83.811

13.351

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

15.468

2.117

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

99.279

15.468

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Seção A – Informações gerais
1

Contexto operacional
A Bem Brasil Alimentos S.A. ("Companhia") tem sede na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, e foi
constituída em 20 de outubro de 2003, com objetivo principal de industrialização e comercialização de
batatas pré-fritas, atuando na importação, exportação, industrialização e no comércio de produtos
alimentícios e da agropecuária, bem como no estabelecimento de parcerias com produtores rurais e as
atividades delas decorrentes.
Em 8 de agosto de 2018, os quotistas da Companhia (antigamente denominada Bem Brasil Alimentos
Ltda.) aprovaram a transformação do tipo jurídico da sociedade, de sociedade empresária limitada para
sociedade por ações, a fim de melhor atender às necessidades dos seus acionistas e em razão da
transformação, a Companhia passou a ser denominada “Bem Brasil Alimentos S.A.”.

1.1

Histórico das operações
Apesar de fundada ao final do ano de 2003, a Companhia iniciou a fase de construção da planta (fase
pré- operacional) em agosto de 2005 e o início efetivo das operações ocorreu em dezembro de 2006, com
um orçamento inicial de R$ 50.000, que foi financiado pelos acionistas (R$ 15.000), pelo Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com R$ 35.000 restantes.

2

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão
apresentadas na Nota 29.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor e determinados ativos e passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor
justo.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das
políticas contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiamse na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações contábeis, estão divulgadas na Nota 4.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 31 de março de 2020.

3

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de
2019 e não tiveram impactos materiais para a Companhia:
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

•

CPC 06(R2) - "Arrendamentos": com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para
praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo
ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. Os efeitos de adoção desta nova norma e os
expedientes práticos empregados estão detalhados na Nota 13.

•

ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda": essa interpretação esclarece
como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e
diferidos, à luz do CPC 32 - “Tributos sobre o Lucro”, nos casos em que há incerteza sobre
tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os principais
tratamentos fiscais adotados pela Companhia nos períodos em aberto sujeitos a questionamento
pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a ser registrado nas
demonstrações financeiras.

Não há outros pronunciamentos ou interpretações de CPC vigentes a partir 1° de janeiro de 2019 que
tiveram impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.
SeçãoB – Riscos
4

Estimativas e julgamento contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.

4.1

Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas a seguir:

(a)

Perda(impairment) de ativos financeiros
As provisões para perdas com ativos financeiros são baseadas em premissas sobre o risco de
inadimplência e nas taxas de perdas esperadas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer
essas premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base no histórico da
Companhia, nas condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada exercício.

(b)

Estoques e provisão para perda de batata in natura
Os estoques de batata in natura estão avaliados ao custo médio de aquisição, ajustados, quando
necessário, por provisão de perda. A provisão de perda nos estoques de batata in natura é constituída
baseadas em análise dos agrônomos internos da administração com base no histórico da Companhia.

(c)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os ativos de impostos diferidos incluem um saldo de R$ 37.467 relacionado a provisões realizadas no
último exercício, relacionados a contingências, provisão para devedores dúvidosos, provisão para
perdas no estoque e prejuízos fiscais e base de cálculo negativo. A Companhia entende que o ativo
fiscal diferido é recuperável considerando as projeções de lucro tributável futuro estimado com base
nos planos de negócios e nos orçamentos aprovados pela administração.
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(d)

Tratamentos fiscais incertos
Na apuração do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (IRPJ e CSLL), a Companhia avalia se
há qualquer posição fiscal incerta e, caso não seja provável (mais que 51%) que será obtido êxito em
decisões de tribunais superiores de última instância sobre a posição, a Empresa deve constituir provisão
para o referido passivo tributário. Contudo, a determinação final é incerta e depende de fatores não
controlados pela Empresa, como mudanças na jurisprudência e alterações nas leis e regulamentos
tributários.

(e)

Taxa incremental sobre empréstimos do arrendamento
A taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatário é utilizada para o cálculo do valor presente
dos passivos de arrendamento no registro inicial do contrato.
A taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que
pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato
de arrendamento, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para
obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar.
A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito
do arrendatário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias
oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo de apuração da taxa
utiliza preferencialmente informações prontamente observáveis, a partir das quais deve proceder aos
ajustes necessários para se chegar à sua taxa incremental de empréstimo.
A adoção do CPC 06(R2) permite que a taxa incremental seja determinada para um agrupamento de
contratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os contratos agrupados
possuem características similares.
A Companhia adotou o referido expediente prático de determinar agrupamentos para seus contratos
de arrendamento em escopo por entender que os efeitos de sua aplicação não divergem
materialmente da aplicação aos arrendamentos individuais. O tamanho e a composição das carteiras
foram definidos conforme as seguintes premissas: (a) ativos de naturezas similares e (b) prazos
remanescentes com relação à data de aplicação inicial similares.

(f)

Passivos de arrendamento
Ao determinar o prazo do arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias
que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não
exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são
incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será
prorrogado (ou que não será rescindido).
Para arrendamentos de imóveis e equipamentos, os fatores a seguir normalmente são os
maisrelevantes:
•
•
•

Se a rescisão (ou não prorrogação) incorrer em multas significativas, é razoavelmente certo de
que a Companhia irá efetuar a prorrogação (ou não irá efetuar a rescisão).
Se houver benfeitorias em imóveis de terceiros com saldo residual significativo, é razoavelmente
certo de que a Companhia irá prorrogar (ou não rescindir) o arrendamento.
Adicionalmente, a Companhia considera outros fatores, incluindo as práticas passadas
referentes aos períodos de utilização de tipos específicos de ativos (arrendados ou próprios) e
deduração de arrendamentos, e os custos e a disrupção nos negócios necessárias para a
substituição do ativo arrendado.
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(g)

Provisão para contingência
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de
tribunais.

(h)

Revisão da vida útil recuperável do ativo imobilizado
A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades da Companhia é avaliada
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de um ativo ou
grupo de ativos pode não ser recuperável com base em fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil
destes ativos for superior ao seu valor recuperável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil
readequada para novos patamares.
Seção C – Notas explicativas relevantes selecionados

5

Caixa e equivalentes de caixa
Composição dos saldos de caixa e equivalentes, na data-base destas demonstrações contábeis, é dada no
quadro abaixo. As aplicações financeiras possuem liquidez diária e o resgate antecipado não ocasiona
perdas financeiras significativas.

2019
7
23.400
7 5.87 2
99.27 9

Caixa
Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

2018
2
8.328
7 .138
15.468

As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, e prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. São representadas
substancialmente por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e remuneradas a taxas que variam entre
90,00% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
6

Títulos e valores mobiliários
Rentabilidade
Letra de Arrendamento Mercantil
CDB - Certificado de Deposito Bancário

100% CDI
80,5% CDI

Vencimento
11/05/2020
14/11/2022

2019
2.091
3.847
5.938

Circulante

(2.091)

Não circulante

3.847

Referem-se a aplicações financeiras mantidas em garantia de operações de empréstimos junto ao Banco
Alfa e VERT Companhia Securitizadora com restriçãode resgates até o vencimento dos contratos.
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7

Contas a receber

2019
162.926
(3.800)
159.126

Contas a receber de clientes
( - ) Provisão para devedores duvidosos

2018
108.294
(5.654)
102.640

A Companhia mantém acordos contratuais com seus clientes, os quais determinam a concessão de
descontos comerciais e financeiros (conforme volume, época do ano, aniversário de loja, etc.) e que são
registrados contabilmente no momento em que são reconhecidas as correspondentes receitas, ou seja, de
acordo com sua competência.
A composição das contas a receber, por idade de vencimento, em dias, é como segue:
2019
A v encer
até 30 dias
115.37 5
de 31 a 60 dias
43.052
acima de 60 dias
1.062

Vencido
até 30 dias
de 31 a 60 dias
acima de 60 dias

2018
69.659
22.098
2.197

159.489

93.954

832
5
2.600
3.437
162.926

8.927
501
4.912
14.340
108.294



Os valores a receber são demonstrados por ordem de representatividade, sendo que os dezessete principais
clientes da Companhia (grandes redes de varejo) representam cerca de 43% das contas a receber, a
totalidade das operações é indexada em Reais. Itens vencidos estão em processo de negociação, sendo que
a Administração estima não haver risco de perdas em montante superior aos valores já provisionados.
A provisão para devedores duvidosos que foi constituída em 2019 e 2018, para fazer face à expectativa
de perda da administração para os títulos vencidos a longa data.
2019
(5.654)
1.854
(3.800)

Saldo inicial
Adições líquidas
Saldo final

8

2018
(2.123)
(3.531)
(5.654)

Estoques
Todo o estoque de matéria prima (batata in natura), materiais de embalagens e outros insumos produtivos
encontram-se armazenadas na própria Bem Brasil. A Bem Brasil em 2019 mantém, aproximadamente, 66
toneladas de produtos acabados em armazéns de terceiros. 
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2019
Produtos acabados
Matéria-prima
(-) Prov isão p/ perda de batata in natura
Materiais de embalagem
Estoque em poder de terceiros

2018

7 1 .854
1 1 4.1 53
(3.867 )
4.342
7 .302

1 1 2.048
1 00.1 31

1 93.7 84

222.7 7 5

4.969
5.627

Os estoques de produtos acabados incluem as batatas pré-fritas, batatas em flocos e outras batatas
já processadas.
Os estoques de matéria-prima incluem as batatas in natura e a granel (cortada e frita, mas não embalada).
A provisão para perda de batata in natura é calculada para as batatas armazenada em câmaras frias,
mediante a apuração das diferenças de massas entre a data do armazenamento e a data de mensuração que
ocorre mensalmente, por meio da pesagem de amostras.
9

Outros ativos
2019
112
433
1 03
648

2018
240
91
1 .587
1 .91 8

ICMS a recuperar
IPI a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a Recuperar
COFINS a Recuperar

2019
5.335
1.339
5
343
7.022

2018
7.249
1.002
3.297
1.211
221
1.020
14.000

Circulante

(5.683)

(7.801)

1.339

6.199

Adiantamentos a colaboradores
Prêmios de seguros a apropriar
Outras despesas antecipadas

10

Impostos a recuperar

Não circulante

11

Imobilizado
O quadro abaixo demonstra o detalhamento das movimentações do imobilizado (valor
original, baixas e transferências), durante o exercício.
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Taxa média
anual de
depreciação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Moveis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Camara Fria Batata In Natura
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

Depreciação
acumulada
(7.532)
(54.473)
(1.401)
(744)
(105)
(1.011)
(11.108)
(4.377)
(4.751)
(78.409)
(4.609)

Custo
1.037
7.794
72.023
2.300
1.083
100
1.912
20.695
5.149
14.635
325.286
45.304
13.032

10%
10%
25%
10%
10%
20%
4%
10%
10%
10%
10%

510.350

2018

1.037
7.793
67.986
1.472
837
103
1.436
20.691
5.149
14.635
289.343
45.118
455.600

2018

Líquido
1.037
262
17.550
899
339
(5)
901
9.587
772
9.885
246.877
40.695
13.032

Líquido
1.037
372
18.507
319
198

341.831

332.108

(168.520)

Segue as movimentações do custo histórico do ativo imobilizado:
Bens em Operação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Moveis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Camara Fria Batata In Natura
Imobilizado em andamento

2019

Adições

Baixas

-

-

1
4.037
852
246
3
581
4

(24)
(6)
(105)

35.943
187
13.032
54.886

(1)
(136)

552
10.472
1.287
10.445
243.889
45.030

2019
1.037
7.794
72.023
2.300
1.083
100
1.912
20.695
5.149
14.635
325.286
45.304
13.032
510.350

Os adiantamentos a fornecedores de imobilizado referem-se a recursos adiantados para a construção da
linha de produção 4, que será construída na unidade de Perdizes, com orçamento inicial na ordem de
Custo histórico
R$ 400.000 e com inicio de operações previsto para 2021.

Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Moveis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

2017

Adições

Baixas e
reclassificações

Transferências

2018

1.037
8.094
60.804
1.560
1.077
102
1.223
21.818
5.149
14.006
298.212
413.082

5
5.467
211
206
304
362
585
45.067
52.207

(8.999)
(8)
(159)
(523)
(9.689)

(306)
10.714
(291)
(446)
1
68
(1.489)
629
(8.931)
51
-

1.037
7.793
67.986
1.472
837
103
1.436
20.691
5.149
14.635
289.343
45.118
455.600

Em 2018, a administração realizou a reclassificação de R$ 8.999, da rubrica de máquinas e equipamentos
para tributos a recuperar, referente a créditos de PIS e COFINS apurados no exercício.
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Seguem as movimentações da depreciação do ativo imobilizado:

Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Moveis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

2018

Adições

(7.421)
(49.478)
(1.153)
(639)
(103)
(884)
(10.219)
(3.862)
(4.190)
(45.454)
(88)
(123.491)

(110)
(5.051)
(277)
(106)
(1)
(231)
(889)
(515)
(561)
(33.653)
(4.524)
(45.918)

Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

12

Baixas e
reclassificações

2019

62
24
-

(7.531)
(54.467)
(1.406)
(745)
(104)
104
(1.011)
(11.108)
(4.377)
(4.751)
699
(78.408)
(4.612)
Depreciação
acum
ulada
889
(168.520)

2017

Adições

Baixas

(7 .310)
(45.025)
(930)
(552)
(102)
(87 8)
(9.338)
(3.347 )
(3.629)
(11.97 9)
(83.089)

(111)
(4.453)
(223)
(87 )
(1)
(149)
(881)
(515)
(561)
(33.602)
(88)
(40.67 1)

143
127
27 0

2018
(7 .421)
(49.47 8)
(1.153)
(639)
(103)
(884)
(10.219)
(3.862)
(4.190)
(45.454)
(88)
(123.491)

Intangível
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:

Software
Marcas e patente
(-) Amortização acumulada

2019
333
37
(201)
169

2018
242
34
(177)
99

Baixas

2019

-

333
37
370

A movimentação do custo histórico é como segue:
2018
Software
Marcas e patente

242
34
276
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2017
Software
Marcas e patente

Aquisições

193
24
217

49
10
59

Baixas

2018

-

242
34
276

A movimentação da amortização acumulada é como segue:

Software

Software

13

2018

Adições

(177)
(177)

(15)
(15)

2017

Adições

(171)
(171)

(6)
(6)

Baixas

2019

-

(201)
(201)

Baixas

2018

-

(177)
(177)

Ativos de direto de uso
Os ativos de direito de uso tem a seguinte composição m 31 de dezembro de 2019 e em 1º de janeiro de
2019:
31 de
1º de
dezembro
janeiro de
de 2019
2019
Ativos de direito de uso
Edificações
107
103
Máquinas e equipamentos
1.319
2.032
Veículos
526
586
1.952
2.721
Em 31 de dezembro de 2019, as obrigações correspondentes são registradas como passivos de
arrendamento, no passivo circulante e não circulante, a saber:

Passivos de arrendamentos
Circulante
Não circulante

728
1.224
1.952

A movimentação do ativo de direito de uso é como segue:
1º de janeiro
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

1 03
2.032
586
2.7 21
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Depreciação acum ulada
1º de janeiro
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos

Adições

-

(1 9)
(7 1 3)
(60)
(7 92)

Baixas

2019

-

(1 9)
(7 1 3)
(60)
(7 92)

A movimentação dos passivos de arrendamento são como segue:
Saldo em 1º de janeiro de 2019

2.721

(+) Adições aos ativos
(+) Juros incorridos
(-) Pagamentos

23
114
(906)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

14

1.952

Fornecedores
As composições dos saldos por vencimento e ordem de representatividade, são dispostas nos
quadros, sendo que os prazos para liquidação se concentram entre os próximos 30 e 90 dias. A
totalidade dessas obrigações é firmada em reais.
Fornecedores de matéria-prima
Fornecedores de ativ o imobilizado

2019
121.959
25.996
147 .955

2018
168.230
29.560
197 .7 90

Circulante
Não circulante

(121.959)
25.996

(168.230)
29.560

Em 31 de dezembro de 2019, não há títulos vencidos e não pagos pela Companhia. As contas a pagar para
fornecedores são exigíveis nos seguintes prazos, por dia:
2019
84.659

Até 30 dias

2018
116.7 7 8

De 31 a 60 dias

3.264

4.502

De 61 a 90 dias

11.959

16.496

De 91 a 120 dias

12.7 30

17 .560

8.468

11.681

De 121 a 168 dias
De 169 a 365 dias
Acima de 365 dias
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15

Impostos e contribuições a recolher

2019

COFINS a recolher
PIS a recolher
ICMS a recolher
IRRF a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Outros impostos a recolher

16

1 6.264
3.367
2.249
1 .531
1 3.238
17 7
36.826

6.822
1 .387
905
73
9.1 87

Salários e encargos sociais
2019
Prov isões de férias, 1 3° salário e encargos sociais
INSS a recolher
Participação nos resultados
Salários a pagar
FGTS a recolher
Outras obrigações sociais

17

2018

3.7 56
944
6.038
1 .594
235
461
1 3.028

2018
3.1 85
5.1 86
1 .969
1 .203
21 4
330
1 2.087

Tributos parcelados
No quadro a seguir é dada a composição dos saldos em parcelamento, cujas parcelas estão
sendo regularmente quitadas.
2019

2018

Parcelamentos ordinários
PERT - Programa especial de regularização tributária
PRR - Programa de Recuperação Tributária Rural

10.122
5.351
3.810

8.546
5.877
-

Circulante
Não circulante

19.283
(9.335)
9.948

14.423
(2.699)
11.724

Em novembro de 2017, a Companhia aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 13.496/2017 ("PERT"),
migrando para esse novo programa parte dos débitos anteriormente classificados na modalidade de
Parcelamentos Ordinários. A administração da Companhia, por entender que não houve ganhos
representativos relacionados aos benefícios obtidos com a adesão ao referido parcelamento, os quais
incluem o abatimento de juros e multas, conforme previsto no regulamento, decidiu não efetuar qualquer
ajuste no montante de sua dívida com tributos parcelados.
No exerício de 2019, a Companhia aderiu ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR)
instituído pela Lei 13.606/2018, referente a divídas da Companhia com o “FUNRURAL”. O montante do
débito parcelado aguarda a consolidação da dívida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, contudo,
a administração entende não haver motivos para não aprovação. Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia mantém em dia os pagamentos oriundos desse parcelamento.
As parcelas mensais do PERT e dos demais parcelamentos ordinários vêm sendo pagas regularmente
pela Companhia.
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Em 31 de dezembro de 2019, remanescem:
•
•
•
18

117 parcelas mensais em aberto do PERT, sendo o vencimento da última previsto para novembro
de 2029 e;
34 parcelas mensais em aberto dos demais parcelamentos ordinários, sendo o vencimento da
última parcela previsto para outubro de 2022.
166 parcelas mensais em aberto do PRR, sendo o vencimento da última parcela previsto para
setembro de 2033.

Empréstimos e financiamentos
As operações de crédito contratadas junto a instituições financeiras são demonstradas como segue,
com demonstrativo de vencimento das operações: 
Vencim ento
final

2019

2018

Juros de 3% a 4,3% ao ano

2021 a 2025

1 6.480

1 9.485

Juros de 4,5% a 7 ,5% ao ano

2020 a 2025

30.659

53.348

2021

3.7 01

6.398

Modalidade

Encargos

FINAME

FINIMP

Juros de 5,00% a.a ou 0,407 4% a.b

Capital de giro

Juros de 2% a 2,3% ao ano + v ariação do CDI
(201 8 - Juros de 2% a 3,84% ao ano + v ariação do CDI)

2022 a 2023

80.7 28

7 1 .27 4

Juros de 9,8% a 1 6,1 % ao ano

201 9

-

1 4.829

Juros de 1 % ao ano + v ariação da TJLP

2027

20.303

-

Juros de 6% a 8,2% + v ariação do CDI

201 9

-

7 2.455

Debêntures

Juros de 2,5% ao ano + v ariação do CDI

2024

65.898

-

CRED. RURAL

Juros de 5,6% ao ano + v ariação do CDI

2021

-

1 5.897

FRN(EM REAIS)

Juros de 7 ,4% ao ano + v ariação do CDI

2020

-

2.653

C. GARANTIDA

Juros de 96,8 % ao ano

-

1 4.064

21 7 .7 69

27 0.403

Circulante

(27 .298)

(1 45.352)

Não circulante

1 90.47 1

1 25.051

A composição dos empréstimos da Companhia estão distribuídas entre circulante e não circulante,
conforme demonstrado abaixo:
2019
Vencimento até 2019
Vencimento até 2020
Vencimento até 2021
Vencimento até 2022
Vencimento 2023 até 2027
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17.569
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Reconciliação da dívida líquida
Em 31 de dezembro, a reconciliação da dívida líquida é como segue:

2019

2018

Total dos empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Menos: caixa e equivalentes de caixa
Menos: Títulos e valores mobiliários

217.769
1.952
(99.279)
(5.938)

270.403
(15.468)
-

Dívida líquida

114.504

254.935

A movimentação dos componentes da dívida líquida é como segue: 
Empréstimos e
financiamentos

Dívida líquida em 1º de janeiro de 2018
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras movimentações que afetam o caixa
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Juros apropriados
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2018
Adoção inicial do CPC 06 (R2)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras movimentações que afetam o caixa
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Juros apropriados
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019

Passivos de
arrendamento

330.091

Caixa e
equivalentes
de caixa

Títulos e
valores
mobiliários

(2.117)

327.974

(13.351)

(45.712)
(147.791)
116.808
(13.351)

(45.712)
(147.791)
116.808

17.007
270.403

(33.770)
(203.216)
160.301

24.051
217.769

2.721

(15.468)

-

(83.811)

(5.938)

(99.279)

(5.938)

(906)
23

114
1.952

Dívida
líquida

17.007
254.935
2.721
(33.770)
(204.122)
160.324
(89.749)
24.165
114.504

Debêntures
Em 13 de novembro de 2019, foi aprovada a emissão de 70.000 debêntures não conversíveis em ações da
Companhia, no valor de R$ 70.000.000, em série única de sua primeira emissão, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00 e com vencimento para 13 de novembro de 2024. Essas debêntures foram
integralizadas em sua totalidade pela Vert Companhia Securitizadora ("Securitizadora"), e serviram de
lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA de emissão da própria
Securitizadora.
As debêntures são remuneradas pela taxa 100% do CDI acrescida de juros de 2,5% ao ano. Os juros são
liquidados mensalmente e o principal tem carência de 12 meses, com amortização em parcelas mensais a
partir de dezembro de 2020.
Essas debêntures são da espécie com garantia real, e os recursos originados nessas emissões devem ser
destinados para exclusivamene à aquisição de batata consumo “in natura” pela emissora como matériaprima de suas atividades relaciondas ao agronegócio.
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Os covenantes financeiros são exigidos na operação de debêntures, e determinam que:
•
•
•
•

Razão entre EBITDA/Despesas financeiras líquidas: igual ou superior a 3 (três inteiros);
A razão entre a dívida bancária líquida e o EBITDA: igual ou inferior a 3 (três inteiros);
Índice de liquidez corrente igual ou superior a 1 (um inteiro); e
Posição de Caixa e equivalentes de caixa igual ou superior a R$ 15.000 ao final de cada exercício fiscal.

Garantias cedidas e covenants financeiros
Essas operações de empréstimos e financiamentos estão garantidas por bens do ativo imobilizado,
duplicatas cedidas, carta fiança e o compromisso da manutenção de recursos em instituições financeiras.
Adicionalmente, a a Companhia deve cumprir determinados covenants financeiros, os quais ven sendo
regularmente atendidos.
19

Outros passivos
Adiantamentos de clientes (i)
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar (ii)

2019
622
45.000
45.622

2018
2.971
6.295
9.266

(i) Adiantamentos recebidos de clientes para futura entrega de produtos, conforme os termos comerciais
acordados entre as partes; e
(ii)
20

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar aos sócios, calculados na forma da legislação vigente.

Provisão para contingências
Podem existir obrigações eventuais gerais, relativas ao imposto de renda de exercícios anteriores
(últimos cinco anos) da Companhia, uma vez que não é possível conseguir aceitação final e definitiva das
declarações de imposto de renda no Brasil. Adicionalmente, as leis ficais em geral são, sob certos
aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma,
com base na opinião de seus consultores legais, a administração da Companhia é de opinião que todos os
impostos têm sido pagos ou provisionados adequadamente, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, e não
tem conhecimento de ações de vultos formalizadas, ou não, contra a Companhia que implicassem na
constituição de provisão adicional para cobrir eventuais desembolsos futuros.

20.1

Composição e movimentação das provisões para contingências
A Companhia é parte envolvida em ações de natureza tributária e trabalhistas em andamento, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais quando aplicáveis,
são amparadas por depósitos judiciais, como segue:
2019
92.039
(8.000)
84.039

Prov isões tributárias e trabalhistas (i)
( - ) Depósitos judiciais
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A movimentação das provisões para contingências nos exercícios apresentados é como segue:

(i)

Em 31 de dezembro de 201 7
Constituição de prov isão
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais reclassificados para o ativ o não circulante

47 .51 6
1 3.07 1
(395)
-

Em 31 de dezembro de 201 8
Constituição de prov isão
Depósitos judiciais

60.1 92
24.335
(488)

Em 31 de dezembro de 201 9

84.039

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, contempla, substancialmente, contingências de natureza
tributária relacionadas a exigibilidade do recolhimento do Funrual retido na aquisição de matériaprima de produtores rurais pessoas físicas, para o qual a Companhia a mantém depósitos judiciais
para fazer face aos valores em discussão, bem como relacionadas a débitos tributários que foram
liquidados com créditos tributários em discussão, tomados pela Companhia com base no
entendimento da administração, fundamentada na opinião dos seus consultores tributários, que
entende haver amparo legal para o referido procedimento. Adicionalmente, a Companhia constituiu
provisão para fazer face a auto de infração no montante de R$ 9.624 (2018 – R$ 9.123), relacionado a
apuração de IRPJ e CSSL nos anos calendários de 2013 a 2015, em discussão na esfera administrativa.

(ii) A Companhia discute judicialmente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo
obtido mandado de segurança para depósito e juízo dos valores em discussão. Em 2017, com base no
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, os consultores jurídicos da Companhia entendem como
remotas as chances de perda nessa ação. Nesse contexto, por entender não ser mais provável a
cobrança do referido montante, e em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil, a
administração procedeu a baixa da referida provisão, no montante de R$ 34.159, em contrapartida de
outras receitas operacionais. Os depósitos judiciais relacionados foram reclassificados para o ativo não
circulante, e aguardam a decisão do juízo para sua liberação, a qual foi solicitado após o trânsito em
julgado da ação que ocorreu em 2019, mas não liberado em razão de embargos impetrados pela
Secretaria da Receita Federal.
20.2

Passivos contingentes
Em 31 de dezembro de 2019, também existem processos de naturezas trabalhista e cível, classificados
pelos consultores legais da Companhia como probabilidade de perda possível no montante de R$ 2.179
(R$ 236 - 31 de dezembro de 2018), não registrados contabilmente, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

21

Patrimônio líquido

(a)

Capital autorizado
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
moeda nacional, é 100.000.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
Em 6 de fevereiro de 2018, a Companhia aprovou aumento de capital mediante aproveitamento de
reserva de lucros no valor de R$ 50.000 de forma proporcional aos participantes da sociedade. A partir
desta data o capital social passou a ser de R$ 100.000, dividido em 10.000.000 de quotas no valor
nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada.
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Em 8 de agosto de 2018, a Administração da Companhia aprovou a transformação do tipo jurídico da
sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, a fim de melhor atender às
necessidades dos seus acionistas; Adicionalmente, teve a conversão de 100.000.000 quotas, em
100.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, atribuindo-se uma ação para cada
quota anteriormente detida no capital da Sociedade, o qual permanecerá inalterado, conforme relação
completa dos acionistas, com a indicação da quantidade de ações resultantes da conversão das quotas,
conforme descrito abaixo:
Valor da
participação
33.333.333
33.333.333
33.333.333
1 00.000.000

Ações
João Emilio Rocheto
Celso Carlos Rocheto
José Paulo Rocheto

(b)

% da
participação
33
33
33
1 00

Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

(c)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia faz jus a crédito presumido de ICMS, instituído pelo Estado de Minas Gerais através do
artigo 75, inciso XX, da parte geral do Decreto nº 43.080/2002 (RICMS/MG), que concedeu a
estabelecimento beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto,
valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do imposto debitado.
A Companhia cumpre todas as exigências estabelecidas pela Lei Complementar (LC) nº
160/2017 e pelo Convênio regulamentador de nº 190/17 do Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ). Desta forma, a administração entende, no melhor de seu conhecimento,
não haver nenhum fato que possa comprometer a prorrogação da fruição dos seus benefícios.
Adicionalmente, nos termos do art. 9º e 10 da LC nº 160/17, os incentivos e benefícios fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins
tributários como subvenções para investimento.
Com base nos termos dos artigos 9º e 10º da LC nº 160, os incentivos e benefícios fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins tributários subvenções
para investimento.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apurou o valor da referida subvenção de
forma retroativa aos últimos cinco exercícios sociais e recalculou o valor dos tributos sobre o lucro
devido no período de 2013 a 2017, recompondo o lucro/prejuízo fiscal. Nesse contexto, foram
identificados benefícios fiscais (subvenção para investimento) no montante de R$ 113.060, referente a
exercícios anteriores, dos quais R$ 56.919 foram constituídos como reserva de incentivos fiscais na
demonstração das mutações do patrimônio líquido, no início de 2018. Ainda no exercício de 2018, a
Companhia apurou benefício fiscal no montante de R$ 50.181, integralmente revertido para a reserva de
incentivos fiscais, adicionando ao montante de R$ 5.540, remanescente da reserva não constituída
anteriormente. O montante de reserva não constituído, será destinado quando houver lucro suficiente,
nos termos do artigo 30 da Lei 12.973/2014.
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No exerício de 2019, a Companhia apurou benefício fiscal no montante de R$ 70.505, integralmente
revertido para a reserva de incentivos fiscais. Em 2019, a Companhia também constituiu reserva de
incentivos fiscais adicional, no montante de R$ 50.602, referente ao montante não constituído em
exercícios anteriores.
Nos termos da legislação vigente, esses incentivos fiscais deverão compor a base de cálculo dos
tributos sobre o lucro quando da sua distribuição aos acionistas da Companhia, mesmo que isso
ocorra na forma de devolução do capital social constituído com essa reserva.
(d)

Dividendos e juros sobre capital próprio
Em consonância com o estatudo da Companhia, bem como a legislação vigente, os acionistas tem o
direito de dividendos mínimos obrigatórios em cada exercício social. Em 2019, os dividendos
mínimos apurados foram no montante de R$ 29.712, correspondentes a 50% do lucro líquido do
exercício depois da constituição das reservas estatutárias, legais e da reserva para incentivos fiscais.
Nos termos da legislação vigente e conforme previsão estatutária, os juros sobre o capital próprio
pagos no exercício, no valor líquido de R$ 8.332, fazem parte do dividendo mínimo obrigatório.
Em 31 de dezembro de 2019, em reunião de acionistas, foi deliberada a distribuição de dividendos
adicionais ao mínimo obrigatório no montante de R$ 16.759, a serem pagos em 1º de abril de 2020.
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Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido
2019
Créditos tributários sobre:
Diferenças temporárias:
Prejuízo fiscal acumulados e base de cálculo negativ a
de contribuição social
Prov isão para dev edores duv idosos
Prov isão para perda de estoques
Prov isão para contingências
Outras diferenças temporárias
Débitos tributários sobre:
Despesas financeiras
Depreciação acelarada
Outras diferenças temporárias

2.947

2018

1 .292
1 .31 5
28.021
7 16

1 .922
1 4.1 92
26

34.291

1 6.1 40

(8.1 67 )
(8.7 60)
27
(1 6.900)

(1 0.641 )
(2.446)
(1 3.087 )

1 7 .391

3.054

As estimativas de realização dos ativos de tributos diferidos ativos é como segue:
2.019
Em 201 9
Em 2020
Em 2021
Acima de 2022

4.306
982
29.003
34.291
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Conciliação das alíquotas de IRPJ e CSLL
A conciliação dos impostos incidentes sobre o lucro, nos respectivos exercícios, é detalhada no quadro
abaixo. Os impostos diferidos são decorrentes das adições e exclusões na apuração do Lucro Real, a
qual será tributada quando de sua realização efetiva. 
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Tributos sobre exclusões (adições) permanentes:
Parcela isenta
Outras adições e exclusões, líquidas
Juros sobre capital próprio
Exclusão da subvenção do ICMS
Constituição de tributos diferidos ativos anteriormente
não reconhecidos
Creditos de imposto de renda e contribuição social recolhidos a
maior em exercicios anteriores e recuperados no exercício
no exercicio referente a periodos anteriores
Prejuízo fiscal e base negativa de anos anteriores
No resultado do exercício

2.019
191.791
34,00%
(65.209)

2.018
25.305
34,00%
(8.604)

24
795
3.333
23.973

82
(504)
17.062

7.799

-

11.798
15.728
(1.759)

22.380
30.416

Em 2019, com o apoio de seus consultores tributários, a Companhia identificou e registrou
contabilmente, créditos tributários de imposto de renda e contruibuição social recolhidos a maior no
período de 2013 a 2016 no montante de R$ 11.798.
23

Receitas Líquidas
As receitas no quadro abaixo são apresentadas líquidas das devoluções e dos respectivos impostos
incidentes sobre a venda, sendo que os respectivos custos são os referentes a sua produção e
armazenagem.
2019
1.236.922
(183.340)
(35.903)
1.017 .67 9

Receita bruta
( - ) Impostos sobre v endas
( - ) Deduções de v endas
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2018
7 94.315
(119.818)
(10.693)
663.804

Gastos por natureza
A composição dos gastos segregados por natureza em suas principais rubricas, considerando a apropriação
dos referidos valores em regime de competência, e como segue:
2019
(649.1 02)
(69.006)
(7 0.586)
(1 .7 85)
(7 90.47 9)

Custo dos produtos v endidos
Despesas com v endas
Despesas administrativ as e gerais
Outras receitas (desspesas), líquidas
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Apresentamos a seguir a segregação por natureza dos custos e das despesas apresentadas na demonstração
do resultado:
2019
2018
Matéria-prima e insumos de produção
(460.826)
(243.87 3)
Gastos de fabricação
(84.180)
(157 .7 15)
Salários e encargos sociais
(49.498)
(7 3.367 )
Fretes transportadoras
(55.108)
(46.7 64)
Comissões de v endas
(2.080)
(2.156)
Cooperação comercial
(59.244)
(80.07 3)
Depreciações e amortizações
(42.594)
(40.67 7 )
Produtos bonificados
(2.621)
(1.844)
Assessoria, auditoria e consultoria
(13.994)
(3.184)
Despesas com impostos e taxas
(1.124)
(1.386)
Gestão comercial
(3.7 37 )
(1.286)
Promotor de v endas
(2.249)
(2.101)
Prov isão (rev ersão) para contingências
(12.301)
(13.07 1)
Outras receitas
(921)
56.358
(7 90.47 9)
(611.140) 
Resultado financeiro, líquido
A composição dos saldos de receitas e despesas financeiras, em suas principais rubricas, decorre da
apropriação dos referidos valores em regime de competência.
2019
Receitas Financeiras
Descontos obtidos
Juros e multas recebidos
Rendimentos de aplicações financeiras
Outras Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros de emprestimos
Juros de mora
Despesas bancarias
Atualização monetária
IOF
Variação cam bial
Variação cambial ativ a
Variação cambial passiv a
Instrumentos financeiros

2.262
426
2.037
25

357
3.466
225
3.581

4.7 50

7 .629

(29.593)
(4.298)
(5.083)
(820)
(358)

(28.7 05)
(2.453)
(3.7 23)
(306)
(340)

(40.1 52)

(35.527 )

75
(82)
-

251
(1 26)
41 4

(7 )
(35.409)

25 de 35

606

2018

539
(27 .359)

Bem Brasil Alimentos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

26

Partes relacionadas
Saldos e operações
Historicamente, a Companhia tem as pessoas físicas dos sócios João Emilio Rocheto e José Paulo
Rocheto como fornecedores de batatas in natura, seu principal insumo e com mais representatividade
no custo de produção. Além disso, a Florestadora Perdizes Ltda., outra companhia do grupo, fornece
cavaco de madeira, que é utilizado na alimentação das caldeiras das duas unidades. Essas negociações
são realizadas seguindo os preços e parâmetros negociados entre as partes.
Valor
2019

2018

Compra de produtos
João Emilio Rocheto e outros
José Paulo Rocheto
Florestadora Perdizes Ltda

211.027
97.676
4

260.545
68.293
2.371

Passivo Circulante
Fornecedores
Dividendos a pagar

47.640
45.000

59.518
6.295

Volume (Ton.)
2019
208.787
92.070
33

2018
267.225
71.341
22

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores e as despesas no exercício com sua
remuneração, composta basicamente por salários e encargos, estão registradas na rubrica “Despesas
administrativas e gerais” na demonstração do resultado do exercício (Salários e encargos sociais na Nota de
Despesas por natureza).
A Companhia não possui outros tipos de remuneração, tais como benefícios pós-emprego, outros
benefícios de longo prazo ou benefícios de rescisão de contrato de trabalho.
27

Instrumentos financeiros e gestão de riscos

27.1

Visão geral:
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
(a) Risco de Crédito;
(b) Risco de Liquidez e;
(c) Risco de Mercado.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos riscos acima,
os objetivos da Companhia, as políticas e os processos de mensuração e gerenciamento de riscos e
gerenciamento do capital.

27.2

Estrutura do gerenciamento de risco:
A política de gestão de riscos financeiros da Companhia é pautada em mecanismos simples de hedge,
os quais são definidos de forma pontual e dinâmica em função das condições de oferta e demanda do
mercado de batatas, além de análise dos indicadores econômicos e financeiros. A política de gestão de
risco, embora não formalmente documentada, reflete os princípios para a gestão de risco definidos
pela Administração da Companhia.
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(a)

Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis
originados em sua grande maioria por clientes recorrentes e por aplicações financeiras. Para a
Companhia, este risco é proveniente da possibilidade de não recebimento dos valores decorrentes de
operações de vendas. Para minimizar esse risco, a política de vendas da Companhia está condicionada
por sua Administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus
clientes. Esse objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de
clientes que considera a capacidade de pagamento (análise de crédito), e do estabelecimento de limites
de venda. Com relação ao grau de exposição ao risco, a Administração considera baixo, tendo em vista
que se possui uma base de clientes selecionada, embora com determinada concentração, não há
histórico de perdas em decorrência de inadimplência.

(b)

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista.
A gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes,
disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito bancárias e capacidade de liquidar posições
de mercado. Em virtude da natureza dinâmica dos seus negócios, a Companhia mantém flexibilidade na
captação de recursos mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, buscando a abertura de
novas linhas, principalmente de recursos de bancos nacionais. A Administração monitora o nível de
liquidez da Companhia, considerando o fluxo de caixa esperado e, caixa e equivalentes de caixa. Além
disso, a política de gestão de liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa e a consideração do nível de
ativos líquidos necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos índices de liquidez do
balanço patrimonial em relação a manutenção de planos de financiamento de dívida. Nos grupos
apresentados no passivo há detalhamento sobre os vencimentos das obrigações, principalmente com
fornecedores e instituições financeiras.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou capital circulante líquido em R$ 210.385 (2018 –
9.484), representado pelos estoques de produtos acabados e matéria- prima (batata in natura), no
montante de R$ 71.854 e R$ 114.153, respectivamente, contas a receber de clientes, no montane de
R$ 159.126. A administração entende que os volumes armazenados de produto acabado, decorrem da
alta produtividade alcançada pelas linhas de produção das unidades fabris, no caso da matéria-prima,
faz parte da estratégia da administração em manter o processamento contínuo das fábricas, mesmo em
períodos sazonais, onde ocorre a entressafra e a baixa produtividade agrícola.

(c)

Risco de mercado
É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de
commodities, poderão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de suas participações em instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a
riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno financeiro
das operações da Companhia.

(i)

Risco Cambial: O resultado da Companhia está suscetível a sofrer variações em função dos efeitos
da volatilidade da taxa de câmbio sobre passivos e atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do
dólar norte-americano, decorrentes da captação de recursos no mercado.

(ii)

Risco de Flutuação de Preços de Matéria-prima e Produtos Industrializados: É
administrado mediante a fixação de contratos com os principais fornecedores de batatas para garantia
de fornecimento, contudo, aspectos de preços são atrelados à condições de mercado. Quanto ao risco de
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preço do produto industrializado, este é impactado pelo mercado mundial, considerando que a maior
parte do consumo interno é atendido por importações, neste sentido, basicamente a lei de oferta e de
mercado é quem dita as regras, cabendo salientar que o câmbio em alta tende a favorecer as operações
da Companhia.
(iii)

27.3

Risco de Taxas de Juros: Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Uma
parcela do endividamento da Companhia está vinculada a taxa de juros pós-fixada. A taxa de juros pósfixadas do endividamento é DI Interbancário, que é a taxa de juros utilizada em empréstimos entre
bancos. A Companhia monitora a evolução das taxas de juros contratadas, mas entende não haver um
alto risco associado às modalidades das operações contratadas.
Garantias
Via de regra apenas as operações de empréstimos e financiamentos são garantidas pelos sócios ou
cessão de direito de recebíveis, além de alienação dos bens adquiridos na modalidade de Finame e
operações de investimento.

27.4

Riscos de contingências
A opinião dos assessores jurídicos da Companhia acerca dos processos fiscais, trabalhistas e cíveis
evidenciou a necessidade de provisão de contingência na data base dessas demonstrações de R$ 92.039,
devidamente apropriados, sendo que há um valor de R$ 8.000 em depósitos judiciais.

28

Cobertura de seguros
A Companhia mantém seguros contratados em níveis considerados suficientes (informação não
auditada) pela administração para cobrir eventuais riscos patrimoniais decorrentes de sinistros como
raios, incêndios, e explosões sobre seus ativos mais relevantes. O escopo de nossos auditores não inclui
a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, o qual foi determinado pela
Administração da Companhia.

29

Seguradora

Data Vigência

Vencimento

Objeto

Cobertura

BB Seguros

13/12/2019

13/12/2020

Indústria
Alimentícia

Incêndio, raio, explosão, implosão; v endav al; danos
em equipamentos eletrônicos, equipamentos
estacionários e elétricos

Eventos subsequentes – Covid 19

Cobertura
100.000

As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas com sob o pressuposto de continuidade de
suas operações. As operações da Companhia começaram a ser afetadas pelo COVID-19 no primeiro
trimestre de 2020 e a administração espera algum impacto em suas demonstrações financeiras em 2020.
Na data em que foi autorizada a emissão dessas demonstrações financeiras da Companhia, a administração
da determinou que não havia incertezas relevantes que pusessem em dúvida a capacidade da Companhia de
continuar operando nos próximos 12 meses.
A administração da Companhia vem monitorando com bastante preocupação e cautela, os possíveis
impactos da COVID-19. Estamos atendendo orientações dos órgãos de saúde dos governos Federal,
Estadual e Municipal, adotando todas as medidas cabíveis para preservar a saúde dos colaboradores e seus
familiares, adotando medidas preventivas como trabalho home office, cancelamento de viagens e de
reuniões presenciais, ampliação do rigor referente aos serviços de higienização e limpeza de suas
instalações, afastamento de todos os colaboradores do grupo de risco (idosos, lactantes, hipertensos, baixa
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imunidade, etc), redução do número de colaboradores presentes nos turnos, limitando ao estritamente
necessário para a operação. Como industria alimentícia que serve seus produtos diariamente a mais de 7
milhões de consumidores, devemos nos esforçar ao máximo, visando a manutenção do abastecimento
regular do mercado.
Seção D - Resumo das principais políticas contábeis
30

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.

30.1

Conversão de moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). Estas são
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todas as
informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado outra forma.
(b) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, quando aplicável,
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os
itens são remensurados e os efeitos atribuídos na demonstração do resultado do exercício como receitas
e despesas financeiras.

30.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração
dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como
“Empréstimos”, no passivo circulante.

30.3

Instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições
contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e
passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos
do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio
do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.
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Classificação
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
•
•

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado).
Mensurados ao custo amortizado.
A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos e passivos
financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa.

(a)

Ativos financeiros e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos e passivos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado ou de valor
justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do
resultado.
Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja
subsequentemente mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no
resultado e apresentados líquidos em outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem.

(b)

Custo amortizado
Os ativos e passivos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas e as despesas com
juros provenientes desses passivos são registrados em despesas financeiras, ambos usando o método da
taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo ou passivo são reconhecidos
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas). As perdas por impairment dos
ativos financeiros são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.
Redução ao valor Recuperável (Impairment)

(i)
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Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável. A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam
valor pode incluir o não- pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do
valor devido à Companhia sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras transações,
indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um
mercado ativo para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo
ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao
valor recuperável. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza
tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de
perda incorridos, ajustados para refletir julgamento da administração quanto as premissas se as atuais
condições econômicas e de crédito são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou
menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução do valor recuperável com relação a
um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e
o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do
ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis.
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Os juros sobre o ativo que perdeu valor são reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um
evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e
registrada no resultado. Não há evidências de valor recuperável inferior ao registrado contabilmente
para os principais ativos financeiros da Companhia (Contas a receber e Outros créditos).
(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o
maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos
de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes
de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do
capital e os riscos específicos do ativo. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no
resultado. As perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a
perda de valor não tivesse sido reconhecida. A Companhia identificou que não há evidências de valor
recuperável inferior ao registrado contabilmente para os principais ativos não financeiros.
Em 31 de dezembro, os instrumentos financeiros são como segue:
Classificação
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Outros ativos

(i)
(i)
(i)
(i)

Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamentos
Outros passivos

30.4

(i)
(i)
(i)
(i)

2019

2018

99.279
159.126
40.965
648

15.468
102.640
38.223
1.918

300.018

158.249

147.955
217.769
1.952
45.622
413.298

197.790
270.403
9.266
477.459

Contas a receber de clientes
Os valores mantidos nas contas a receber decorrem das vendas de batatas pré fritas, batata em flocos,
importados, produtos industrializados por terceiros e outros produtos derivados da batata in natura,
cujos pagamentos são realizados num prazo mínimo de 30 e máximo de 90 dias. As contas a receber de
clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão esperada de perda com
devedores duvidosos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
A Companhia está potencialmente sujeito ao risco de crédito da sua carteira de clientes, o risco de
crédito é mitigado pela pulverização da carteira, seleção criteriosa dos clientes entre grandes redes e
demais clientes, estabelecimento de limites individuais de exposição e uma política de crédito bem
definida, com utilização de uma modelagem de risco de crédito com atribuições de rating para cada
cliente.
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A Companhia classifica sua carteira de clientes através de metodologias de análise de risco
desenvolvido internamente com o objetivo de classificar adequadamente o real risco da carteira de
clientes. São atribuídos pesos para cada variável, entre elas histórico de pagamento, tempo de
relacionamento com a Companhia, tempo da empresa no mercado e entre outras variáveis.
30.5

Estoques
Estes estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O
método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados
compreende os custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de
empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios,
menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

30.6

Adiantamentos a fornecedores de matéria-prima
Estes valores são demonstrados ao valor justo, não havendo indicadores de não realização.
Quando aplicável, foi realizada a conversão para o real, com a devida atualização dos saldos.

30.7

Impostos a recuperar
Créditos tributários apropriados em ativo circulante e não circulante, com base nos critérios legais
vigentes. Análises sobre recuperabilidade e apresentação foram observados quando da classificação
dos valores, sendo que para registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

30.8
(i)

Imobilizado
Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo, não havendo
itens produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição
e depreciação acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da
operação. Itens de imobilizado em andamento são transferidos para os referidos grupos quando da
finalização de sua construção e início da operação, quando, então, é iniciada a depreciação;

(ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados
com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são
agregados ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado.

(iii)

Custos com empréstimos
Os juros e variações cambiais incorridos sobre as captações via Finimp e outras modalidades, mantidas
como adiantamentos a fornecedores ou mesmo em fornecedores, foram capitalizadas de forma líquida
para formação do ativo imobilizado em construção, quando elegível de acordo com a prática contábil.

(iv)

Depreciação
Os terrenos não são depreciados. Os demais itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método
linear considerando as vidas úteis definidas pela legislação fiscal, as quais, no entendimento da
administração, se aproximam da vida útil real estimada para os referidos ativos, como segue:
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Anos
25
10
10
5

Edificações e benfeitorias
Máquinas e equipamentos industriais
Móveis, utensílios e ferramentas
Equipamentos de processamento de dados
30.9

Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou
serviços substancialmente aplicados nas operações da fábrica, sendo classificadas como passivos
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são
apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado.

30.10

Obrigações trabalhistas e fiscais
Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade com as
legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua
exigibilidade, são apresentados devidamente atualizados, quando aplicável.

30.11

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real
legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido na data das demonstrações financeiras. Depósitos judiciais, quando relacionados às
provisões constituídas, são apresentados como redutores das provisões para contingências, no passivo
não circulante, e estão apresentados em seus valores originais, acrescidos de atualização monetária.
Quando não há provisão correspondente, os mesmos são apresentados no ativo não circulante.

30.12

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção
ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de
tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do
custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a
entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.

30.13

Outras obrigações
Registrados em regime de competência, sendo que os juros sobre capital próprio foram mensurados
observando a legislação vigente.
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30.14

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido.

30.15

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida
como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto
social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que
são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral/Conselho de Administração.

30.16

Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de de
batatas pré fritas, batata em flocos, importados, produtos industrializados por terceiros e outros
produtos derivados da batata in natura no curso normal das atividades da Companhia. A receita é
apresentada líquida das devoluções, dos abatimentos, dos descontos e dos impostos incidentes: PIS
(1,65%) e COFINS (7,6%), portanto, regime cumulativo e ICMS (12% em média) sobre faturamento,
sendo que há incentivo fiscal gerado efetivamente débitos da ordem de 6%.
Venda de produtos
A Companhia fabrica e vende batatas pré-assada. As vendas são reconhecidas quando o controle sobre
os produtos é transferido, ou seja, no momento da entrega dos produtos para o cliente, o qual passa a ter
total liberdade sobre o canal e o preço de venda dos produtos, e desde que não haja nenhuma obrigação
não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega ocorre quando os
produtos são enviados para o local especificado, os riscos de obsolescência e perda são transferidos para
o cliente, o cliente aceita os produtos, de acordo com o contrato de venda, e as disposições de aceite
tenham prescritos ou Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios de aceite das
mercadorias foram atendidos.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando
o método da taxa efetiva de juros.

30.17

Custo dos produtos vendidos
Os custos com produtos vendidos englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais,
depreciação e amortização, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos
diretamente relacionados ao processo produtivo. Estes são apropriados inicialmente aos estoques e
reconhecidos ao resultado quando da comercialização dos produtos, tendo como base o critério de
custo médio ponderado, em regime de competência.

30.18

Subvenção e assistência governamentais
O incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Minas Gerais é previsto no Regulamento de ICMS,
em seu artigo n° 75, inciso XX, sendo assegurado crédito presumido ao estabelecimento beneficiador de
batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto, de valor equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do imposto debitado, não havendo prazo prescricional para este incentivo. Em 2017, foi publicado
Lei Complementar nº 160, dispondo que os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, concedidos
pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins tributários subvenção para investimento.
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30.19

Despesas administrativas, comerciais e tributárias
Representam os gastos relacionados as atividades administrativas e comerciais da Companhia, portanto,
distintos da operação produtiva, reconhecidos em conformidade com as condições de exigibilidade.
Agrega ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

30.20

Encargos financeiros líquidos
As despesas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de
competência, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros.

30.21

Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes
As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do exercício compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto
na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido
ou no resultado abrangente.
O encargo de Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente e diferido é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço em que a Companhia
gera lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia
nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal
aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social corrente são apresentados líquidos, por entidade
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e
seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em
uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o
resultado contábil, nem o lucro tributável/(prejuízo fiscal).
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias
possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em
separado, e não pelo líquido.

*

*
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Relatório da administração
Prezados Senhores, participantes da Bem Brasil Alimentos S.A.
Apresentamos aos senhores o relatório da administração contendo uma análise sumária focada no
resultado da Bem Brasil Alimentos S.A. ("Empresa"), acompanhado das demonstrações financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e o correspondente relatório dos
auditores independentes.
No decorrer do ano de 2018, continuamos firmes em nossa missão de participar das vidas das pessoas
oferecendo alimentos práticos, de qualidade e sabor diferenciado. Mantemos firmes na vocação de
crescimento, melhorias operacionais e controles.
O desempenho de 2018 nos motiva e oferece boas perspectivas para alcançarmos nosso maior sonho:
Ser líder absoluto do mercado brasileiro, com sustentabilidade e garantia da satisfação de nossos
colaboradores, clientes e cotistas, com 35% de participação no mercado nacional em volume Fonte:
Marketing Bem Brasil/ComexStat (MDIC).
Em um ano desafiador para todos os agentes da economia brasileira, temos a convicção que os
resultados alcançados somente se mostraram viáveis, devido ao excelente quadro de colaboradores da
Empresa, que a cada ano, demonstram em suas rotinas diárias, valores inflexíveis como: ousadia,
excelência, flexibilidade, ética e caráter, parceria e mérito.
1

Mensagem da Administração
Produzir alimentos de maneira eficiente e de qualidade para a sociedade, visando alimentar bons
momentos é uma tarefa árdua e que requer algumas premissas. A primeira delas em nossa visão é a
regularidade na produção.
Em fevereiro de 2017, inauguramos uma nova unidade fabril, desta vez no município de Perdizes –
MG, a 50 km de Araxá – MG. Com capacidade nominal para processar 25 ton/h de produto acabado,
um layout otimizado, robótica aplicada, processos de operação centralizados, elevado grau de
digitalização de informações e alto padrão de qualidade, atributos requeridos para as mais exigentes
certificações. Esta ampliação eleva a Empresa ao processamento de um volume total de mais de 500
mil toneladas de matéria-prima ano, ou seja 10 milhões de sacos de batata in natura, somando-se o
processamento das duas plantas. Com a estabilização do processo de armazenagem de batatas in
natura conseguimos armazenar toneladas, proporcionando uma uniformidade na produção,
estabilizando o custo de produção e um aumento de receita de venda. A comercialização deste volume
possibilitará à Bem Brasil liderar este segmento de mercado, com destacado share de participação, já
em 2019 projetamos 36% de participação no mercado nacional. Entretanto, com a capacidade atual
instalada a Bem Brasil tem os meios para alcançar até 55% do mercado brasileiro de batatas pré-fritas
congeladas, calculado atualmente em 476 mil toneladas e com esta iniciativa, trazer mais progresso e
mais trabalho para a região do Triângulo Mineiro.
Importante ainda ressaltar que, com o objetivo de consolidar nosso processo de transparência acerca
dos dados financeiros divulgados, submetemos nossas demonstrações financeiras ao processo de uma
auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), nos anos de 2017 e 2018.

2

Análise do Mercado de Batatas Processadas Pré-Fritas Congeladas

2.1

Mercado Global
O crescimento em todo o mundo de alimentos congelados é uma realidade e, neste mercado se destaca
a batata pré-frita congelada, importante acompanhamento de lanches e de pratos rápidos, atingindo
fatia considerável do mercado. Esse produto é bastante difundido em redes de fast food, o que favorece
ainda mais o avanço do seu consumo. A distribuição se concentra nos grandes centros urbanos devido
tanto à pouca disponibilidade de tempo para o preparo das refeições quanto à maior presença de food
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service, restaurantes e grandes redes de supermercados. O crescimento da industrialização pode
impulsionar o comércio mundial do tubérculo, favorecido pelo aumento da demanda por alimentos
prontos, como salgadinhos e aperitivos, especialmente na Ásia, África e América Latina. Para
acompanhar esse avanço, é importante o aumento da competitividade nacional. Muitos países não
suportarão a concorrência das batatas pré-fritas congeladas importadas, principalmente porque sua
produção não é viável em pequena escala.
A indústria de batata pré-frita congelada cresceu nos países desenvolvidos, sobretudo, após o advento
de métodos para branqueamento e processamento em 1940, que permitem a melhor conservação das
batatas tanto em relação à qualidade quanto ao valor nutricional. O processo evita deterioração na cor,
sabor, textura e nutrientes durante a estocagem. Age também na redução do número de microorganismos, removendo ar dos tecidos e torna o alimento mais compacto.
Em termos de exportação, os líderes tradicionais são a Bélgica, Países Baixos, Canadá, Estados Unidos,
França, Alemanha e Argentina. Nos últimos dez anos, os Países Baixos e a Bélgica, principalmente, têm
ocupado fatias cada vez maiores do mercado. A vantagem dos dois países se deve, entre outros fatores,
aos menores custos de produção industrial e logística eficiente.
Um dos players de destaque no mercado global é a McCain, Empresa Canadense com 53 fábricas e
aproximadamente 20 mil empregados pelo mundo que, a despeito de não possuir unidade fabril no
Brasil, estrategicamente tem uma fábrica na Argentina focada no atendimento à América do Sul.
2.2

Mercado Brasileiro
O uso de batata frita congelada (Batata Palito Congelada) começou no Brasil no final da década de 80,
com base nas importações do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa. Desde 1995, um importante
volume de importação teve origem da Argentina, chegando ao Brasil a um custo menor. Em 2007, o
consumo per capita atingiu 0,7 kg e em 2012 já somava 1,9 kg. Entretanto, ainda distante dos 14 kg
consumidos na Holanda e Bélgica ou 15 a 19 kg consumidos no Reino Unido e nos Estados Unidos. No
Brasil se observa um aumento consistente no consumo que em 2018 deverá atingir 2,6 Kg de consumo
per capita.
A batata congelada pré-frita se encaixa no padrão de mudança de estilo de vida da crescente
valorização da praticidade dos alimentos, já que é comida de conveniência e se encaixa nos padrões de
consumo de fast food. Ao mesmo tempo, o resto do segmento de food service também prefere usar
batatas congeladas pré-fritas por conveniência. O mercado brasileiro em geral cresce 8% ao ano e em
2017 chegou ao patamar de 470 mil toneladas. A maior parte da demanda vem de restaurantes, bares e
lanchonetes. Parte menor vem do varejo por meio dos supermercados.
O segmento de mercado que mais cresce para produtos de batata congelada pré-fritos é o varejo. No
geral, o mercado de produtos congelados pré-fritos de batata é de 30% no varejo, 70% restante dos
food service / refeições fora de casa (bares, restaurantes, lanchonetes, cantinas, dentre outros).

Importação de Batata Processada (Ton/Ano)
400.000
300.000
200.000
100.000
-

Fonte: Cepea
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O fortalecimento da classe média impulsiona a procura por batata processada, tanto para consumo nos
domicílios como nos restaurantes e lanchonetes. A demanda, entretanto, ainda se concentra nos food
services, que utilizam 70 % do total disponível no mercado. Com o consumidor se alimentando cada
vez mais fora de casa, a tendência é que isso se mantenha. A indústria nacional impulsiona toda a
cadeia de suprimentos da batata. Atualmente, estima-se que 20% da batata colhida no País seja
direcionada ao segmento industrial, não só para a produção da batata pré-frita, mas também para a
batata chips.
A tendência é que essa participação aumente nos próximos anos com a mudança do perfil do
consumidor brasileiro. Para se ter uma comparação, dois terços da produção dos principais países do
Noroeste da Europa (Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha e Grã-Bretanha) são destinados ao
processamento industrial. Apenas França e Grã-Bretanha ainda consomem pouco mais da metade de
suas produções na forma in natura, embora a batata industrializada já esteja quase se igualando nesses
locais.
Outro ponto a favor da comercialização para indústria é que as projeções indicam que o consumo do
produto processado deve continuar crescendo. Atualmente, estimativas do Hortifruti/Cepea apontam
que cerca de 35% das batatas comercializadas no País, considerando o volume importado, já são na
forma processada (principalmente palito e chips).
A produção de batatas congeladas pré-fritas é um negócio muito competitivo, especialmente porque é
uma commodity que precisa competir com fornecedores de diferentes países e continentes. Como a
indústria de processamento precisa ser fornecida ao longo do ano, a consistência na qualidade,
disponibilidade e preços é necessária. Isso está sendo influenciado pelas estações de produção e
(diferentes) rendimentos por estação, áreas de produção, custos de transporte, disponibilidade de
armazenamento, custos e perdas de qualidade durante o armazenamento.
2.3

Atuação da Bem Brasil
A Empresa atende a todos os nichos de mercado: o food service, o fast food, o varejo e é também uma
grande fornecedora para grandes marcas de indústria do Brasil. Além disso, toda a batata da marca é
proveniente de fazendas que contam com mais de 60 anos de tradição no cultivo e que possuem
certificações. A escolha de variedades do produto pelos técnicos leva em conta características como a
cor, a crocância, o sabor, o tamanho dos cortes, a aparência e também a ausência de defeitos.
Após realizada a colheita, os tubérculos são processados ou armazenados em um tempo inferior a 48
horas, o que garante o verdadeiro sabor da batata e também o seu frescor. A plantação em campos de
produção situados em áreas acima de mil metros de altitude, aliado a um projeto de armazenagem de
batata in natura, possibilita a oferta de matéria-prima durante todo o ano.
Pesquisas demonstram que a Bem Brasil tem uma penetração relativa de 30% sobre os 16 milhões de
lares em todo o Brasil, o que, além de uma grande conquista da marca, evidencia uma ampla margem
de crescimento para os próximos anos. A Empresa aposta em itens de alta qualidade e na ampliação do
portfólio, para manter a liderança do varejo nacional, além de aumentar a capilaridade de forma
estruturada.
Os mesmos estudos indicam o alto potencial do mercado para o crescimento da Bem Brasil em todas
as regiões do país. No Brasil, o consumo médio per capita de batata pré-frita é de 2,6 kg/ano, enquanto
a média mundial dos principais países consumidores é de 15 kg/ano, o que nos leva a acreditar que
ainda temos um grande caminho para percorrer.
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3

Histórico de Produção Industrial
O quadro, abaixo, demonstra o histórico dos últimos seis anos do volume de produção anual em
toneladas, pela Bem Brasil:
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Fonte: Controladoria Bem Brasil

4

Indicadores Financeiros e Operacionais

4.1

Receita
Outra premissa importante para uma gestão eficiente remete a uma boa comercialização dos produtos.
No exercício de 2018 obtivemos receitas líquidas recordes que totalizaram R$ 494 milhões. O gráfico,
a seguir apresentado, demonstra a evolução da receita líquida.
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Fonte:Controladoria Bem Brasil .

4.2

Endividamento Bancário
O endividamento bancário está estabilizado na faixa de R$ 254 milhões de dívida líquida.
Desta forma projetamos um índice de alavancagem inferior a 2 vezes da dívida líquida em relação ao
resultado operacional (EBITDA) para o encerramento do exercício de 2018.
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4.3

EBITDA
Objetivando monitorar o potencial de geração de caixa das atividades desenvolvidas pela Empresa,
apresentamos, a seguir, um quadro de forma comparativa entre os sete últimos exercícios, do Lucro
Antes dos Juros, Impostos sobre a Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Depreciação e Amortização – LAJIDA (EBITDA), nos moldes padronizados pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, para o mercado de capitais no Brasil, conforme Instrução CVM nº 527.
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Negócios Sociais Relevantes

A Bem Brasil Alimentos S.A é uma Empresa 100% brasileira ocupa a liderança de consumo nos lares
brasileiros e expande a passos largos. Atualmente com certificação FSSC 22000 (Food Safety System
Certification) – sistema de certificação em segurança de alimentos com reconhecimento global,
demonstra e reforça a preocupação da Bem Brasil em fornecer alimentos seguros ao mercado visando
a plena saúde de seus consumidores.
Nossa Política de Segurança de Alimentos:
 Fornecer ao mercado produtos seguros;
 Atender ou superar as expectativas dos clientes;
 Estar de acordo com a legislação de segurança de alimentos;
 Cumprir com requisitos de segurança de alimentos dos nossos clientes;
 Comunicar assuntos relacionados à segurança de alimentos por toda a cadeia produtiva.
A Empresa é a maior fábrica de batatas pré-fritas do país e também, uma das grandes empresas
nacionais, capacitada para levar o nome do Brasil e seus valores sempre estampados em nossa marca.
Em perfeita sintonia com a preservação dos recursos naturais assim como na planta de Araxá, em
Perdizes implantamos uma central de geração de energia, com capacidade para produzir 8,0 MW de
energia renovável oriunda da queima de biomassa, o que nos dá autossuficiência energética para a
planta de processamento. Todo o efluente ou resíduo orgânico gerados no processo, são tratados em
uma ETE e o gás originado da biodigestão é queimado na caldeira, gerando uma economia de
biomassa de aproximadamente 20%. A água tratada é usada na irrigação de lavouras de milho ou cana
e a parte sólida, já decomposta, é aplicada em culturas de café ou eucalipto.
Notadamente um dos maiores ganhos sociais do projeto de ampliação das unidades da Bem Brasil foi
em relação a empregos, a expansão da Empresa gerou 240 novos empregos diretos e mais de 2.000
empregos indiretos. Considerando que a Empresa está instalada em uma Região relativamente de
pouca densidade demográfica, tais empregos são de suma importância no crescimento da economia
local. Não menos importante é o aumento da arrecadação de tributos que ocorrerá, não restrito a
esfera municipal, mas com impactos no estado de Minas Gerais.
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Unidade de perdizes segue os melhores padrões internacionais
A unidade fabril está situada na fazenda no Grupo Rocheto, em uma área de 400 mil m² e ao lado de
uma das maiores áreas de plantio de batatas do país. Os padrões do projeto também trazem
superlativos em relação à inovação e nos padrões de produção importados dos EUA e Europa. A
fábrica, a maior do país, está focada no mercado consumidor de batatas congeladas, que hoje é de
cerca de 524 mil toneladas/ano, mas que tem crescido, em média, 14% ao ano. O brasileiro consome
aproximadamente 5,0 kg de batatas pré-fritas congeladas anualmente, mas há muito que crescer, se
compararmos ao consumo do europeu, por exemplo, que chega a 15 kg per capta ano.
Modernidade, sustentabilidade, inovação e eficiência nos processos são os principais pilares da
Companhia. Todo trabalho pesado da fábrica de Perdizes que pôde ser adequado para automação foi
contemplado, no sentido de tornar o ambiente fabril mais seguro às pessoas. A câmara fria, por
exemplo, onde são armazenadas as embalagens de batata pré-frita, é toda automatizada, para maior
eficiência no controle de estoque e maior segurança das pessoas. A temperatura ambiente na câmara
pode chegar a -22ºC. A fábrica é uma sequência de grandes galpões, revestidos de painéis isotérmicos
de aço inox, para atender às exigências de higiene, o que retrata grande inovação. O acesso à área
produtiva é todo segmentado para garantir a eficiência do processo e a segurança do trabalhador. Um
corredor com amplas janelas propicia a vista plena da área de processamento. O conceito de
sustentabilidade arraigado ao Planejamento Estratégico da Bem Brasil desde a construção da fábrica
de Araxá, possui três ramificações, sobre as quais a gestão da Companhia se debruça para atingir suas
metas – Ambiental, Social e Econômica. A captação da água, outorga para o uso do recurso,
tratamento e controle de efluentes seguem os padrões de licenciamento ambiental e inovam em
relação à captação de águas pluviais (de chuva), além do reuso dos descartes que ocorrem no processo
industrial. Eficiência nos processos e respeito ao ser humano, em qualquer âmbito de relacionamento
com a Companhia, foram as premissas para que esse projeto saísse do papel. A fábrica como um todo
tem mais frentes de automação, porque o ser humano tem muito mais a oferecer, redirecionando o
melhor de suas competências em outras áreas onde o profissional seja fundamental. A equipe Bem
Brasil não mede esforços transformar o ambiente de trabalho em um dos melhores lugares para se
trabalhar.

7

Reinvestimento de Lucros e Distribuição de Resultado
A Empresa tem como política uma agressiva taxa de reinvestimento na companhia, eis que nos últimos
anos não se adotou a pratica de distribuição de resultados. O foco da Empresa é consolidar seus
investimentos, sua participação de mercado e estabilizar as margens de retorno, visando alavancar os
resultados líquidos futuros.
Nesse contexto, nos últimos anos houve apenas a remuneração do capital próprio dos seus acionistas,
apurada no exercício de 2016, no montante de R$ 7,3 milhões, líquido dos tributos incidentes na fonte.

8

Projetos Ambientais e Sociais

8.1

Meio Ambiente
As ações da Empresa, no que tange à sustentabilidade ambiental, são amplas e multidisciplinares,
sendo destacados os principais aspectos:
•
•
•
•
•

Captação dos gases responsáveis pelo efeito-estufa liberados no tratamento anaeróbio da estação
de tratamento de efluentes, lavagem e monitoramento dos gases emitidos de biomassa
(biocombustíveis), evitando assim a degradação do meio ambiente;
Utilização de energia produzida em condições sustentáveis, como é o caso do uso da biomassa em
nossa caldeira para produção de vapor e energia elétrica;
Monitoramento dos efluentes bruto/tratado e corpo receptor evitando que o lançamento de
efluentes fique acima do padrão estabelecido pela legislação ambiental;
Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos;
Outorgas que asseguram o direito de utilização dos recursos hídricos;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.2

Aplicação do método de compostagem dos resíduos sólidos gerados no processo, aplicando o
adubo orgânico nas áreas agrícolas;
Implantação de uma estação de tratamento de água;
Recuperação do amido para utilização em indústria têxtil ou fabricação de cola;
Parceria com empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental;
Implantação do programa de gerenciamento de riscos;
Monitoramento de odores na população circunvizinha, percepção ambiental;
Monitoramento de emissões atmosféricas dos veículos movidos a óleo diesel;
Monitoramento de emissões atmosféricas da caldeira;
Projetos de educação ambiental nas escolas com toda sociedade e para colaboradores com o
objetivo de levar a preservação e conservação ambiental através da cultura, teatro, oficinas e
palestras, desenvolvendo a consciência ambiental e sustentável;
Desenvolvimento de programas internos de melhoria ambiental;
Investimentos em operação e implantação da estação de tratamento de esgoto;
O apoio à inovação é prioridade estratégica para a empresa através do Projeto Inove Bem, criado
em 2013, que envolve todos os colaboradores na geração de ideias renovadoras.
Sistema de aproveitamento de efluente tratado em fertirrigação de áreas agrícolas.

Trabalhos Voluntários
O programa de voluntariado “Bem Brasil com Você” teve início em agosto de 2008, com a finalidade
de fortalecer a parceria entre a indústria e a comunidade em busca de uma sociedade melhor. A
princípio, eram realizadas ações esporádicas, no entanto, à medida que o trabalho foi se fortalecendo,
foram criados projetos anuais com ações mensais. Isso permitiu uma continuidade e resultados
positivos. Anualmente é realizada uma pesquisa das necessidades das instituições e assim, são eleitas
entidades em quais as ações serão construídas no decorrer do período.
O programa de Voluntariado envolve colaboradores das diversas áreas e níveis organizacionais, além
de seus familiares. Foi formado um comitê interno onde são realizadas, mensalmente, reuniões
pontuais para que sejam discutidas e planejadas as próximas ações, levando em consideração o
levantamento das necessidades da instituição parceira. Mais de 3.000 pessoas da cidade de Araxá já
foram beneficiadas com o programa.
Contudo, os benefícios não dizem respeito somente à sociedade, mas também, aos colaboradores, pois
a causa motiva o colaborador a praticar boas ações, contribuindo com as pessoas mais necessitadas e
gerando bem estar para a saúde física e mental das pessoas envolvidas nas atividades voluntárias. A
Empresa que conta com colaboradores mais felizes também torna a sociedade um lugar melhor para se
viver, garantindo o desenvolvimento sustentável para todos e certamente contribuindo para um
mundo melhor.
Buscando ampliar e intensificar sua interação junto à sociedade Araxaense, a Empresa criou em maio
de 2011 o Programa Bem Brasil de Portas Abertas. Um projeto que traz um novo sentido na forma de
exposição da Bem Brasil para a sociedade, proporcionando um compartilhamento de ideias e valores
mais efetivo.
O projeto visa “abrir as portas” da Bem Brasil para as escolas municipais de Araxá, onde eram
realizadas visitas dos alunos das escolas municipais através de um planejamento anual. Mensalmente,
são realizadas um conjunto de atividades, tais como: visita ao longo da indústria, degustação de
produtos e palestras voltadas à preservação do meio ambiente e alimentação saudável, todas
acompanhadas por colaboradores dos diversos setores da empresa que monitoravam a visita, sanavam
as dúvidas e garantiam a segurança dos visitantes. O divertido dia é encerrado com a degustação das
Batatas Bem Brasil. Mais de 1000 crianças já visitaram a indústria e se divertiram levando lembranças
que ficarão marcadas para sempre em seus corações.
A Bem Brasil possui uma parceria com a “Sala Verde” do município de Araxá, que visa ao
desenvolvimento de ações complementares ao Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, para adequação de
todas as dependências das instituições de ensino, para oportunizar a separação de resíduos recicláveis
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e não recicláveis e sua destinação adequada. O ambiente é mais do que propício para a construção de
uma nova consciência. O Projeto também tem como objetivo tornar-se referência para demais
instituições municipais, estaduais e federais, por meio da distribuição de um guia de coleta seletiva nas
escolas, o qual contempla os resultados obtidos a partir da implantação do projeto. A Empresa
acredita, juntamente com a Sala Verde, que a educação é a base para nosso futuro sustentável. A
conscientização das crianças é o caminho para uma sociedade mais limpa, mais atuantes e mais
responsável.
8.3

Geração de Empregos
Atualmente a Bem Brasil Alimentos conta com 600 colaboradores diretos e mais de 5.000 indiretos,
em especial nas atividades de transporte de matéria-prima, insumos e distribuição do produto
acabado, bem como no cultivo da batata. A Empresa adota políticas de certificação e de parcerias e
contratos com os principais fornecedores. Adota ainda uma política de contratação e retenção de
colaboradores oferecendo, além da remuneração compatível com o mercado, vários tipos de benefícios
dentre os quais podemos destacar: plano médico e odontológico, seguro de vida, cartão alimentação,
Participação em Lucros e Resultados-PLR, restaurante no local de trabalho, transporte até a fábrica,
cesta básica, Programas de incentivo à qualidade de vida, convênios com drogarias e farmácias, entre
outros.

9

Agradecimentos
O exercício de 2018 apresentou resultados relevantes em termos financeiros e operacionais,
considerando o cenário econômico-social nacional e internacional. Importante ressaltar a capacidade
da Empresa em se adequar á novos cenários, sobrepujando obstáculos e desafios impostos, alcançando
e superando suas metas e objetivos de maneira consistente e objetiva. Compromisso, confiança,
ousadia, responsabilidade, e ousadia foram determinantes para que a Empresa alcançasse resultados
tão significativos, consolidando e aumentando sua participação de mercado, com solidez e segurança.
Diante deste quadro, aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores pelo comprometimento e
dedicação, aos clientes pela preferência, aos fornecedores pela parceria, á sociedade pela confiança e
instituições financeiras pela contínua colaboração e apoio.

Araxá – MG, 28 de junho de 2019

Diretor Presidente
João Emilio Rocheto
* * *
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Bem Brasil Alimentos S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Bem Brasil Alimentos S.A. ("Companhia"), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bem Brasil Alimentos S.A., em 31 de dezembro
de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Partes relacionadas
Chamamos atenção para a Nota 26 às demonstrações financeiras, que descreve que a Companhia mantém
saldos e realiza transações com seus acionistas e outras partes relacionadas em montantes significativos
em relação à sua posição patrimonial e financeira e aos resultados de suas operações. Nossa opinião não
está ressalvada em relação a esse assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
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Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de um a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
3
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•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Ribeirão Preto, 28 de junho de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Luis Fernando de Souza Maranha
Contador CRC 1SP201527/O-5
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Bem Brasil Alimentos S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Outros ativos

Nota
5
6
7
8
10
9

Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

2018

2017

15.468
102.640
222.775
5.703
7.801
1.918

2.117
68.745
129.534
88.824
13.512
293

356.305

303.025

19
10
21

38.223
6.199
3.054
47.476

43.146

11
12

332.108
99

329.993
46

379.683

373.185

735.988

33.843
9.277
26

676.210

Passivo
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Tributos parcelados
Instrumento financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos

Nota
13
15
14
16

2018

2017

168.230
12.087
9.187
2.699
145.352
9.266

125.158
7.059
3.338
3.662
465
234.745
8.740

346.821

383.167

29.560
11.724
125.051
60.192

29.560
13.702
95.346
47.516

Total do passivo não circulante

226.527

186.124

Total do passivo

573.348

569.291

100.000
62.640
-

50.000
56.919

Total do patrimônio líquido

162.640

106.919

Total do passivo e patrimônio liquido

735.988

676.210

17
18

Total do passivo circulante
Não circulante
Fornecedores
Tributos parcelados
Empréstimos e financiamentos
Provisões para contingências

Patrimônio liquido
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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13
16
17
19

20
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Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos

23
24

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas líquidas

24
24
24

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial

25
25
25

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

22

Lucro líquido do exercício
Ações do capital social em 31 de dezembro (2017 - quotas)
Lucro líquido básico e diluído por ação do capital social (2017 por quota do capital
social) - em R$

2018

2017

663.804
(494.333)

428.622
(355.965)

169.471

72.657

(62.998)
(54.367)
558

(32.570)
(25.976)
35.559

52.664

49.670

7.629
(35.527)
539

1.652
(23.538)
219

25.305

28.003

30.416

(9.064)

55.721

18.939

100.000

50.000

0,59

0,38

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2018
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

55.721

18.939

-

-

55.721

18.939

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Nota

Capital social

Em 31 de dezembro de 2016

Reserva de
incentivos fiscais

50.000

37.980

Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2017
Reserva de incentivos fiscais
Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Reserva de incentivos fiscais

20(c)
20(a)

18.939

18.939

56.919

106.919

50.000

56.919
(50.000)

(56.919)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total

50.000

20(c)

Em 31 de dezembro de 2018

Lucros
acumulados

55.721

55.721
(55.721)

55.721
-

62.640

-

162.640

Bem Brasil Alimentos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Resultado na alienação de ativos
Créditos extemporaneos de PIS e COFINS
Provisões (reversão) para contingências
Juros e variações cambiais, liquidas
Provisão para devedores duvidosos
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
osImpostos a recuperar
pósDepósitos judiciais
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
nta Fornecedores
Salários e encargos sociais
osImpostos e contribuições a recolher
butoTributos parcelados
umOutros passivos
Caixa originado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Juros pagos
Caixa líquido originado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

2017

25.305

28.003

40.677
420
3.230
13.071
16.545
3.531
102.779

16.777
11
(18.771)
19.880
2.123
48.022

(37.426)
(93.242)
83.121
8.789
(4.775)
(1.625)
(45.158)

(15.781)
(96.856)
(84.486)
(6.246)
(8.049)
77
(211.341)

43.072
5.028
39.007
(2.941)
525

85.599
747
(1.388)
7.888
(29)

84.691

92.817

142.312

(70.502)

(45.712)

(26.615)

96.600

(97.117)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível

(52.266)

(11.627)

Caixa aplicado nas atividades de investimentos

(52.266)

(11.627)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos

116.808
(147.791)

425.964
(316.640)

(30.983)

109.324

Caixa originado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos
Aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa, líquido
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

13.351

580

2.117

1.537

15.468

2.117

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1

Contexto operacional
A Bem Brasil Alimentos S.A. ("Companhia") tem sede na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, e foi
constituída em 20 de outubro de 2003, com objetivo principal de industrialização e comercialização de
batatas pré-fritas, atuando na importação, exportação, industrialização e no comércio de produtos
alimentícios e da agropecuária, bem como no estabelecimento de parcerias com produtores rurais e as
atividades delas decorrentes.
Em 8 de agosto de 2018, os quotistas da Companhia (antigamente denominada Bem Brasil Alimentos
Ltda.) aprovaram a transformação do tipo jurídico da sociedade, de sociedade empresária limitada para
sociedade por ações, a fim de melhor atender às necessidades dos seus acionistas e em razão da
transformação, a Companhia passou a ser denominada “Bem Brasil Alimentos S.A.”.

1.1

Histórico das operações
Apesar de fundada ao final do ano de 2003, a Companhia iniciou a fase de construção da planta (fase préoperacional) em agosto de 2005 e o início efetivo das operações ocorreu em dezembro de 2006, com um
orçamento inicial de R$ 50.000, que foi financiado pelos sócios (R$ 15.000), pelo Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), com R$ 35.000 restantes.

1.2

Perspectivas de crescimento
Com o firme propósito de alcançar 30% de market-share no segmento, a Companhia investiu em 2011 na
ampliação da capacidade de produção, passando de 40 mil para 100 mil toneladas/ano, aplicando mais de
R$ 50.000 em novos equipamentos e na ampliação da capacidade de armazenamento, que aumentou de 2
mil para 16 mil toneladas, o que lhe garante a manutenção de um estoque regulador capaz de abastecer o
mercado por cerca de 50 dias.
Em 2014, a Companhia iniciou a construção de uma nova planta industrial localizada no município de
Perdizes, a cerca de 50 km de Araxá, no Triângulo Mineiro. As novas instalações exigiram investimentos
da ordem de R$ 270.000, também financiados pelos sócios da Companhia (aproximadamente 30%) e
recursos do BDMG, BNDES e bancos privados (70%). Com a nova indústria, a Bem Brasil tem sua
produção multiplicada em 2,5 vezes, passando de 100 mil para 250 mil toneladas ano. A nova planta teve
suas atividades iniciadas em fevereiro de 2017, gerando aproximadamente 200 novos empregos diretos e
cerca de 1.400 indiretos. Os investimentos iniciais, realizados em 2014, totalizaram R$ 24.800, com
acréscimo de R$ 141.900 em 2015, e todo restante em 2016, chegando ao investimento total de
aproximadamente R$ 270.000. Os investimentos em qualidade do produto, controle de estoque, logística
adequada e atendimento ao cliente são contínuos, sendo estes os pontos principais na busca do objetivo
almejado pela Companhia. Tal investimento se deve ao crescente aumento do consumo nacional, que nos
últimos oito anos saltou de 100 mil para 476 mil toneladas/ano. O mercado brasileiro de french fries é
atendido basicamente pelas importações argentinas e europeias, que representam 74% do mercado.
Mesmo diante da conjuntura nacional adversa, a Bem Brasil tem obtido crescimento extremamente
significativo. Em 2017 o mercado cresceu a uma taxa de 8%, enquanto a Bem Brasil teve um crescimento
médio de 19%, ganhando market-share ao longo do período.
Em 2017, a Bem Brasil fechou o ano com 26% de participação de mercado, ante os 23% em 2016.
Em 2018 a Companhia obteve um o crescimento em volume da ordem de 48%, e faturamento bruto com o
incremento de 56%, e fechando o ano com participação de mercado em 35%. A expectativa de crescimento
para 2019 está em torno de 18% em volume, e 34% em faturamento bruto, com estimativa para o marketshare de 40%(informações não auditadas).
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2

Base de preparação das demonstrações contábeis

2.1

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 28 de junho de 2019.

2.2

Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e
determinados ativos e passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo.

2.3

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Companhia são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). Estas são apresentadas
em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. Todas as informações contábeis
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra
forma.

2.4

Estimativas e premissas contábeis
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações contábeis, estão concentradas em: (i) estoques – Nota 7; (ii) Provisão para devedores
duvidosos – Nota 6 e; (iii) depreciação do ativo imobilizado – Nota 11.

3

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição
em contrário.

3.1

Instrumentos financeiros

3.1.1

Ativos e passivos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições
contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e
passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do
valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do
resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.
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Classificação
A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
•
•

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado).
Mensurados ao custo amortizado.
A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos e passivos financeiros e
os termos contratuais dos fluxos de caixa.

(a)

Ativos financeiros e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Os ativos e passivos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado ou de valor justo
por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente
mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em
outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem.

(b)

Custo amortizado
Os ativos e passivos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas e as despesas com
juros provenientes desses passivos são registrados em despesas financeiras, ambos usando o método da
taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo ou passivo são reconhecidos
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas). As perdas por impairment dos ativos
financeiros são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.

3.1.3

Instrumentos financeiros derivativos
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Custos de transação atribuíveis são reconhecidos no
resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor
justo e as variações no valor justo são registradas no resultado do exercício. A Companhia utiliza
instrumentos financeiros derivativos em sua gestão de riscos financeiros e as principais operações se
resumem em Swaps Financeiros (variação cambial de USD x DI). Em 31 de dezembro de 2018 a
Companhia não mantem instrumentos financeiros derivativos contratados (2017 – R$ 465).

3.1.4

Redução ao valor Recuperável (Impairment)

(i)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o nãopagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia
sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor
ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título.
Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo
abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de
valor recuperável de forma coletiva a Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de
inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o
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julgamento da administração quanto as premissas se as atuais condições econômicas e de crédito são tais
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas
em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor são reconhecidos
através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. Não há evidências de valor recuperável
inferior ao registrado contabilmente para os principais ativos financeiros da Companhia (Contas a receber
e Outros créditos).
(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a cada data de apresentação
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o
maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos
de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes
de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital
e os riscos específicos do ativo. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. As
perdas de valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo não
exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de
valor não tivesse sido reconhecida. A Companhia identificou que não há evidências de valor recuperável
inferior ao registrado contabilmente para os principais ativos não financeiros.
Em 31 de dezembro, os instrumentos financeiros são como segue:
Classificação
Ativ o
Caix a e equiv alentes de caix a
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Outros ativ os

(i)
(i)
(i)
(i)

Passiv o
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Outros passiv os
Instrumento financeiros deriv ativ os

(ii)
(ii)
(ii)
(iii)

2018

2017

1 5.468
1 02.640
38.223
1 .91 8

2.1 1 7
68.7 45
33.843
293

1 58.249

1 04.998

1 97 .7 90
27 0.403
9.266
-

1 54.7 1 8
330.091
8.7 40
465

47 7 .459

494.01 4

(i) - Custo amortizado (em 201 7 , empréstimos e recebív eis)
(ii) - Custo amortizado (em 201 7 , outros passiv os financeiros)
(ii) - V alor justo por meio do resultado (em 201 7 , outros passiv os financeiros)

3.2

Contas a receber de clientes
Os valores mantidos nas contas a receber decorrem das vendas de batatas pré fritas, batata em flocos,
importados, produtos industrializados por terceiros e outros produtos derivados da batata in natura, cujos
pagamentos são realizados num prazo mínimo de 30 e máximo de 90 dias. As contas a receber de clientes
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão esperada de perda com devedores
duvidosos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
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A Companhia está potencialmente sujeito ao risco de crédito da sua carteira de clientes, o risco de crédito é
mitigado pela pulverização da carteira, seleção criteriosa dos clientes entre grandes redes e demais
clientes, estabelecimento de limites individuais de exposição e uma política de crédito bem definida, com
utilização de uma modelagem de risco de crédito com atribuições de rating para cada cliente.
A Companhia classifica sua carteira de clientes através de metodologias de análise de risco desenvolvido
internamente com o objetivo de classificar adequadamente o real risco da carteira de clientes. São
atribuídos pesos para cada variável, entre elas histórico de pagamento, tempo de relacionamento com a
Companhia, tempo da empresa no mercado e entre outras variáveis.
3.3

Estoques:

(i)

Produtos acabados
Estes estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método
de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende os
custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de
produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor
líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos
estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

(ii)

Embalagens, matéria-prima e almoxarifado
Estes estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método
de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel.

3.4

Adiantamentos a fornecedores de matéria-prima
Estes valores são demonstrados ao valor justo, não havendo indicadores de não realização. Quando
aplicável, foi realizada a conversão para o real, com a devida atualização dos saldos.

3.5

Impostos a recuperar
Créditos tributários apropriados em ativo circulante e não circulante, com base nos critérios legais
vigentes. Análises sobre recuperabilidade e apresentação foram observados quando da classificação dos
valores, sendo que para registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

3.6

Imobilizado:

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo, não havendo itens
produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e
depreciação acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da
operação. Itens de imobilizado em andamento são transferidos para os referidos grupos quando da
finalização de sua construção e início da operação, quando, então, é iniciada a depreciação;

(ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados
com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são agregados
ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado;
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(iii)

Custos com empréstimos
Os juros e variações cambiais incorridos sobre as captações via Finimp e outras modalidades, mantidas
como adiantamentos a fornecedores ou mesmo em fornecedores, foram capitalizadas de forma líquida
para formação do ativo imobilizado em construção, quando elegível de acordo com a prática contábil.

(iv)

Depreciação
Os terrenos não são depreciados. Os demais itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear
considerando as vidas úteis definidas pela legislação fiscal, as quais, no entendimento da administração, se
aproximam da vida útil real estimada para os referidos ativos, como segue:
Anos
25
10
10
5

Edificações e benfeitorias
Máquinas e equipamentos industriais
Móveis, utensílios e ferramentas
Equipamentos de processamento de dados
3.7

Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou serviços
substancialmente aplicados nas operações da fábrica, sendo classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são apresentadas como
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado.

3.8

Obrigações trabalhistas e fiscais
Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade com as
legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua
exigibilidade, são apresentados devidamente atualizados, quando aplicável.

3.9

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação real legal
ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
do risco envolvido na data das demonstrações financeiras. Depósitos judiciais, quando relacionados às
provisões constituídas, são apresentados como redutores das provisões para contingências, no passivo não
circulante, e estão apresentados em seus valores originais, acrescidos de atualização monetária. Quando
não há provisão correspondente, os mesmos são apresentados no ativo não circulante.

3.10

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração
do resultado durante o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do
balanço. Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial
para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo
quando for provável que eles resultarão em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como
despesa financeira no exercício em que são incorridos.
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3.11

Outras obrigações
Registrados em regime de competência, sendo que os juros sobre capital próprio foram mensurados
observando a legislação vigente.

3.12

Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido (2017, as quotas do capital social são
classificadas no patrimônio líquido).

3.13

Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de de
batatas pré fritas, batata em flocos, importados, produtos industrializados por terceiros e outros produtos
derivados da batata in natura no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada
líquida das devoluções, dos abatimentos, dos descontos e dos impostos incidentes: PIS (1,65%) e COFINS
(7,6%), portanto, regime cumulativo e ICMS (12% em média) sobre faturamento, sendo que há incentivo
fiscal gerado efetivamente débitos da ordem de 6%.
•

Venda de produtos

A Companhia fabrica e vende batatas pré-assada. As vendas são reconhecidas quando o controle sobre os
produtos é transferido, ou seja, no momento da entrega dos produtos para o cliente, o qual passa a ter
total liberdade sobre o canal e o preço de venda dos produtos, e desde que não haja nenhuma obrigação
não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega ocorre quando os produtos
são enviados para o local especificado, os riscos de obsolescência e perda são transferidos para o cliente, o
cliente aceita os produtos, de acordo com o contrato de venda, e as disposições de aceite tenham prescritos
ou Companhia tenha evidências objetivas de que todos os critérios de aceite das mercadorias foram
atendidos.
•

Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o
método da taxa efetiva de juros.
3.14

Custo dos produtos vendidos
Os custos com produtos vendidos englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais,
depreciação e amortização, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos
diretamente relacionados ao processo produtivo. Estes são apropriados inicialmente aos estoques e
reconhecidos ao resultado quando da comercialização dos produtos, tendo como base o critério de custo
médio ponderado, em regime de competência.

3.15

Subvenção e assistência governamentais
O incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Minas Gerais é previsto no Regulamento de ICMS,
em seu artigo n° 75, inciso XX, sendo assegurado crédito presumido ao estabelecimento beneficiador de
batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto, de valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do imposto debitado, não havendo prazo prescricional para este incentivo. Em 2017, foi publicado Lei
Complementar nº 160, dispondo que os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos
Estados e Distrito Federal, são considerados para fins tributários subvenção para investimento.
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3.16

Despesas administrativas, comerciais e tributárias
Representam os gastos relacionados as atividades administrativas e comerciais da Companhia, portanto,
distintos da operação produtiva, reconhecidos em conformidade com as condições de exigibilidade. Agrega
ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

3.17

Encargos financeiros líquidos
As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de
competência, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros.

3.18

Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados com base nas leis tributárias vigentes
na data de encerramento destas demonstrações contábeis, somente na proporção da probabilidade de que
lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas ou
exigidas. As alíquotas para fins de cálculo são 25% (15% normal e 10% a título de adicional) e 9%,
respectivamente, para o imposto de renda e contribuição social. Da mesma maneira, o imposto de renda e
contribuição social correntes são mensurados com base nas alíquotas utilizadas para os impostos
diferidos, apresentados de forma líquida no passivo, na situação de saldo devedor ou no ativo, quando as
antecipações que excedem o montante final apurado no exercício.

3.19

Alterações de normas e interpretações de normas contábeis

(i)

Normas e interpretações que entraram em vigor em 2018
As seguintes novas normas e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis
(CPC), e entraram em vigor para o exercício de 2018.
•

CPC 48, "Instrumentos Financeiros", aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de
ativos e passivos financeiros. A versão completa do CPC 48 foi publicada em dezembro de 2016,
efetiva para períodos contábeis iniciados em ou após 1º. de janeiro de 2018. Ele substitui a
orientação no CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros.
O CPC 48 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração combinada e estabelece três principais
categorias de mensuração para ativos financeiros: custo amortizado, valor justo por meio de outros
resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. Traz, ainda, um novo modelo de perdas
de crédito esperadas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas. O CPC 48 abranda as
exigências de efetividade do hedge, bem como exige um relacionamento econômico entre o item
protegido e o instrumento de hedge e que o índice de hedge seja o mesmo que aquele que a
administração de fato usa para fins de gestão do risco. A Administração avaliou quais modelos de
negócio se aplicavam aos ativos financeiros mantidos pela Companhia e classificou os instrumentos
financeiros nas devidas categorias da nova norma, não identificando efeitos além da alteração da
denominação da classificação dos instrumentos financeiros.

•

CPC 47, "Receita de contratos com clientes", endereça o reconhecimento de receita e estabelece os
princípios para reportar informações úteis para os usuários das demonstrações financeiras acerca
da natureza, montante, tempo e incerteza da receita e fluxos de caixa oriundos dos contratos com
clientes da Companhia. A receita é reconhecida quando o cliente obtém controle dos bens ou
serviços e, portanto, tenha a capacidade de direcionar o uso e obter os benefícios dos bens e
serviços. A norma substitui o CPC 30 "Receita" e o CPC 17 "Contratos de construção" e
interpretações relacionadas. A norma é efetiva para períodos iniciados em ou após 1º. de janeiro de
2018. A Companhia optou pelo método retrospectivo modificado e não foram identificados efeitos
da adoção do CPC 47 que afetassem as demonstrações financeiras correspondentes.

14 de 35

643

Bem Brasil Alimentos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(ii)

Normas que ainda não estão em vigor
As seguintes novas normas e interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis
(CPC), mas não estão em vigor para o exercício de 2018.
•

CPC 06 (R2) “Operações de Arrendamento Mercantil”, aborda a classificação e reconhecimento de
um ativo arrendado. Sob a nova norma, um ativo (o direito de uso do item arrendado) e o passivo
financeiro dos alugueis a pagar são reconhecidos. A versão completa do CPC 06 foi publicada em
dezembro de 2017, efetiva para períodos contábeis iniciados em ou 1º de janeiro de 2019.Todos os
contratos de arrendamento da Companhia foram revisados durante o último ano em face das novas
regras contábeis de arrendamento no CPC 06. Os impactos de adoção dessa interpretação não são
materiais.

•

Com referência à interpretação ICPC 22 - “Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro”
que estabelece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incerteza
sobre tratamento de tributos sobre o lucro, a mesma entra em vigor em 1º de janeiro de 2019 e a
Companhia optou por fazer a transição de forma prospectiva. Os impactos de adoção dessa
interpretação não são materiais.

Não existem outros CPC’s ou interpretações que ainda não sejam efetivos e que se espera que tenham um
impacto relevante na Companhia dos períodos de relatório atuais ou futuros e em transações futuras
previsíveis.
4

Conversão de moeda estrangeira

4.1

Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

4.2

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, quando aplicável,
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens
são remensurados e os efeitos atribuídos na demonstração do resultado do exercício como receitas e
despesas financeiras.

5

Caixa e equivalentes de caixa
Composição dos saldos de caixa e equivalentes, na data-base destas demonstrações contábeis, é dada no
quadro abaixo. As aplicações financeiras possuem liquidez diária e o resgate antecipado não ocasiona
perdas financeiras significativas.
2018
2
8.328
7 .1 38
1 5.468

Caix a
Bancos conta mov imento
Aplicações financeiras
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6

Contas a receber
2018
1 08.294
(5.654)
1 02.640

Contas a receber de clientes
( - ) Prov isão para dev edores duv idosos

2017
7 0.868
(2.1 23)
68.7 45

A Companhia mantém acordos contratuais com seus clientes, os quais determinam a concessão de
descontos comerciais e financeiros (conforme volume, época do ano, aniversário de loja, etc.) e que são
registrados contabilmente no momento em que são reconhecidas as correspondentes receitas, ou seja, de
acordo com sua competência.
A composição das contas a receber, por idade de vencimento, em dias, é como segue:
2018
A v encer
até 30 dias
de 31 a 60 dias
acima de 60 dias

V encido
até 30 dias
de 31 a 60 dias
acima de 60 dias

2017

69.659
22.098
2.1 97

44.07 8
1 4.091
327

93.954

58.496

8.927
501
4.91 2
1 4.340
1 08.294

8.1 93
902
3.27 7
1 2.37 2
7 0.868

Os valores a receber são demonstrados por ordem de representatividade, sendo que os dezessete
principais clientes da Companhia (grandes redes de varejo) representam cerca de 58% das contas a
receber, a totalidade das operações é indexada em Reais. Itens vencidos estão em processo de negociação,
sendo que a Administração estima não haver risco de perdas em montante superior aos valores já
provisionados.
A provisão para devedores duvidosos que foi constituída em 2018 e 2017, para fazer face à expectativa de
perda da administração para os títulos vencidos a longa data.
2018
(2.1 23)
(3.531 )
(5.654)

Saldo inicial
Adições líquidas
Saldo final
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7

Estoques
Uma parte do estoque de matéria-prima (batatas in natura), aproximadamente 5.685 toneladas.,
encontra-se armazenada em poder de terceiros.
2018
1 1 2.048
1 00.1 31
4.969
5.627
222.7 7 5

Produtos acabados
Matéria-prima
Materiais de embalagem
Estoque em poder de terceiros

2017
91 .1 53
29.1 7 0
5.065
4.1 46
1 29.534

Os estoques de produtos acabados incluem as batatas pré-fritas, batatas em flocos e outras batatas já
processadas.
Os estoques de matéria-prima incluem as batatas in natura e a granel (cortada e frita, mas não embalada).
8

Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a colaboradores
Prêmios de seguros a apropiar
Outras despesas antecipadas

9

2017
1 60
21
112
293

2018
240
91
1 .587
1 .91 8

2017
1 60
21
112
293

2018
7 .249
1 .002
3.297
1 .21 1
221
1 .020
1 4.000

2017
1 2.637
836
3.298
1 .21 1
1 .503
3.304
22.7 89

(7 .801 )
6.1 99

(1 3.51 2)
9.27 7

Outros ativos
Adiantamento a colaboradores
Premios de seguros a apropiar
Outras despesas antecipadas

10

2018
240
91
1 .587
1 .91 8

Impostos a recuperar
ICMS a recuperar
IPI a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a Recuperar
COFINS a Recuperar
Circulante
Não circulante

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui créditos tributários de ICMS, no montante de R$7.249
mil (R$ 12.637, em 31 de dezembro de 2017), provenientes de aquisições de ativos imobilizados.
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No exercício de 2018, a Companhia, com o apoio de seus consultores tributários, procedeu a revisão dos
procedimentos fiscais adotados nos últimos cinco exercícios e identificou a oportunidade de tomar
créditos fiscais, substancialmente PIS e COFINS, não reconhecidos anteriormente. Esses créditos
extemporâneos foram no montante de R$ 12.229, e foram utilizados na compensação de débitos
tributários apurados no ano de 2018. Os referidos créditos foram reconhecidos em contrapartida de outras
receitas, liquidas (Nota 24), no resultado do exercício, e em contrapartida do imobilizado (Nota 11), nos
montantes de R$ 3.230 e R$ 8.999, respectivamente.
11

Imobilizado
O quadro abaixo demonstra o detalhamento das movimentações do imobilizado (valor original e
depreciação), durante o exercício.
T ax a m édia
anual de
depreciação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
V eiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata In Natura

1 0%
1 0%
25%
1 0%
1 0%
20%
4%
1 0%
1 0%
1 0%
1 0%

Custo
1 .037
7 .7 93
67 .986
1 .47 2
837
1 03
1 .436
20.691
5.1 49
1 4.635
289.343
45.1 1 8
455.600

Depreciação
acum ulada
(7 .421 )
(49.47 8)
(1 .1 53)
(639)
(1 03)
(884)
(1 0.21 9)
(3.862)
(4.1 90)
(45.454)
(88)
(1 23.491 )

2018

2017

Líquido
1 .037
37 2
1 8.508
31 9
1 98
552
1 0.47 2
1 .287
1 0.445
243.889
45.030
332.1 08

Líquido
1 .037
7 84
1 5.7 7 9
630
525
345
1 2.481
1 .802
1 0.37 7
286.232
329.993

Seguem as movimentações do custo histórico do ativo imobilizado:
Custo histórico
2017
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Moveis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

1.037
8.094
60.804
1.560
1.077
102
1.223
21.818
5.149
14.006
298.212
413.082

Adições
5
5.467
211
206
304
362
585
45.067
52.207

Baixas e
reclassificações

Transferências

(8.999)
(8)
(159)
(523)
(9.689)

(306)
10.714
(291)
(446)
1
68
(1.489)
629
(8.931)
51
-

2018
1.037
7.793
67.986
1.472
837
103
1.436
20.691
5.149
14.635
289.343
45.118
455.600

Em 2018, a administração realizou a reclassificação de R$ 8.999, da rubrica de máquinas e equipamentos
para tributos a recuperar, referente a créditos de PIS e COFINS apurados no exercício (Nota 10).
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Custo histórico
2016
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
V eiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

Adições

Baix as

T ransferências

2017

(21 0)
1 02
(27 6)
(305)
(1 95)
884

1 .037
8.094
60.804
1 .560
1 .07 7
1 02
1 .223
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
298.21 2

1 .037
7 .898
58.244
1 .47 7
1 .067
1 00
1 .024
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
27 7 .7 09

406
2.57 8
359
31 5
2
269
1 95
1 9.61 9

(1 20)
(7 0)
-

389.529

23.7 43

(1 90)

-

41 3.082

Seguem as movimentações da depreciação do ativo imobilizado:
Depreciação acum ulada

Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
V eiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3
Câmara Fria Batata in Natura

2017

Adições

Baix as

(7 .31 0)
(45.025)
(930)
(552)
(1 02)
(87 8)
(9.338)
(3.347 )
(3.629)
(1 1 .97 9)
(83.089)

(1 1 1 )
(4.453)
(223)
(87 )
(1 )
(1 49)
(881 )
(51 5)
(561 )
(33.602)
(88)
(40.67 1 )

1 43
1 27
27 0

2018
(7 .421 )
(49.47 8)
(1 .1 53)
(639)
(1 03)
(884)
(1 0.21 9)
(3.862)
(4.1 90)
(45.454)
(88)
(1 23.491 )

A linha de produção 3 entrou em operação plena apenas em 2018 e, por isso, apresentou maior
depreciação em comparação com 2017.

Depreciação acum ulada

Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
V eiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

2016

Adições

Baix as

2017

(7 .203)
(41 .406)
(7 7 8)
(494)
(1 00)
(7 7 9)
(8.47 2)
(2.832)
(3.069)
(8)

(1 07 )
(3.7 31 )
(1 52)
(58)
(2)
(1 66)
(866)
(51 5)
(560)
(1 1 .97 1 )

113
67
-

(7 .31 0)
(45.025)
(930)
(552)
(1 02)
(87 8)
(9.338)
(3.347 )
(3.629)
(1 1 .97 9)

(65.1 41 )

(1 8.1 28)

17 9

(83.089)

Em 2017, Companhia concluiu a construção de sua unidade de Perdizes (Nota 1.4). Na construção dessa
unidade, que incluem edifícios e linhas de produção, a Companhia capitalizou encargos financeiros na
ordem de, aproximadamente, R$ 39.083, referente as operações de FINIMP e FINAME, sendo R$ 12.130
no exercício de 2017.
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Em continuidade ao processo de melhoramento dos controles auxiliares dos bens do ativo imobilizado, a
Administração da Companhia identificou necessidade de reclassificar alguns itens dentro do próprio grupo
para melhor apresentação, sem impactos materiais na sua apresentação.
12

Intangível
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:
2018
242
34
(1 7 7 )
99

Software
Marcas e patente
(-) Amortização acumulada

2017
1 93
24
(1 7 1 )
46

Seguem as movimentações do custo histórico e amortização do ativo intangível:
Custo histórico
2017
Marcas e patente
Software

Aquisições

Baix as

2018

24
1 93

10
49

-

34
242

21 7

59

-

27 6

Am ortização acum ulada

Software

2017

Adições

Baix as

2018

(1 7 1 )

(6)

-

(1 7 7 )

(1 7 1 )

(6)

-

(1 7 7 )

Custo histórico
2016
Marcas e patente
Software

Aquisições

Baix as

2017

21
1 82

3
11

24
1 93

203

14

21 7
Am ortização acum ulada

Software

2016

Adições

(1 65)

(6)

(1 7 1 )

(1 65)

(6)

(1 7 1 )
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13

Fornecedores
As composições dos saldos por vencimento e ordem de representatividade, são dispostas nos quadros,
sendo que os prazos para liquidação se concentram entre os próximos 30 e 90 dias, sendo que a
totalidade das operações é firmada em reais.
Fornecedores de matéria-prima
Fornecedores de ativ o imobilizado

2018
1 68.230
29.560
1 97 .7 90

2017
1 25.1 58
29.560
1 54.7 1 8

Circulante
Não circulante

(1 68.230)
29.560

(1 25.1 58)
29.560

Em 31 de dezembro de 2018, não há títulos vencidos e não pagos pela Companhia. As contas a pagar para
fornecedores são exigíveis nos seguintes prazos, por dia:
2018
1 1 6.7 7 8

Até 30 dias
De 31 a 60 dias

4.502

46.236

De 61 a 90 dias

1 6.496

7 .892

De 91 a 1 20 dias

1 7 .560

563

De 1 21 a 1 68 dias

1 1 .681

454

De 1 69 a 365 dias
Acima de 365 dias

14

2017
66.449

1 .21 3

2.1 98

29.560
1 97 .7 90

30.927
1 54.7 1 8

Impostos e contribuições a recolher
No quadro a seguir é dada a composição destas obrigações, havendo saldos em parcelamento, cujas
parcelas estão sendo regularmente quitadas.
2018
6.822
1 .387
905
73
9.1 87

PIS a recolher
ICMS a recolher
IRRF a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Outros impostos a recolher
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15

Salários e encargos sociais
No quadro a seguir é dada a composição destas obrigações, havendo saldos em parcelamento, cujas
parcelas estão sendo regularmente quitadas. Baseados na opinião dos assessores jurídicos da Companhia,
foi constituída provisão para contingências em níveis julgados suficientes para cobertura de eventuais
perdas, basicamente processos oriundos de demandas trabalhistas.
Prov isões de férias, 1 3° salário e encargos sociais
INSS a recolher
Participação nos resultados
Salários a pagar
FGTS a recolher
Outras obrigações sociais

16

2018
3.1 85
5.1 86
1 .969
1 .203
21 4
330
1 2.087

2017
3.1 08
2.284
1 .200
1 82
285
7 .059

Tributos parcelados
No quadro a seguir é dada a composição dos saldos em parcelamento, cujas parcelas estão sendo
regularmente quitadas.

Parcelamentos ordinários
PERT - Programa especial de regularização tributária
Circulante
Não circulante

2018
8.546
5.87 7

2017
1 0.536
6.828

1 4.423
(2.699)
1 1 .7 24

1 7 .364
(3.662)
1 3.7 02

Em novembro de 2017, a Companhia aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 13.496/2017 ("PERT"),
migrando para esse novo programa parte dos débitos anteriormente classificados na modalidade de
Parcelamentos Ordinários. A administração da Companhia, por entender que não houve ganhos
representativos relacionados aos benefícios obtidos com a adesão ao referido parcelamento, os quais
incluem o abatimento de juros e multas, conforme previsto no regulamento, decidiu não efetuar qualquer
ajuste no montante de sua dívida com tributos parcelados.
As parcelas mensais do PERT e dos demais parcelamentos ordinários vêm sendo pagas regularmente pela
Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, remanescem:
.
.

130 parcelas mensais em aberto do PERT, sendo o vencimento da última previsto para novembro de
2029; e
46 parcelas mensais em aberto dos demais parcelamentos ordinários, sendo o vencimento da última
previsto para outubro de 2022.

22 de 35

651

Bem Brasil Alimentos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

17

Empréstimos e financiamentos
As operações de crédito contratadas junto a instituições financeiras são demonstradas como segue, com
demonstrativo de vencimento das operações:
Modalidade
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Credito Rural
FINAME
FINAME
FINAME
FINAME
FINAME
FINIMP
FRN(EM REAIS)
FRP RURAL
Antecipação Recebív eis
Contas garantidas

Encargos
4,91 % a.a à 25,34% a.a
5,50% a.a.
3,84% a.a + 1 00% CDI
6,34% a.a à 1 7 ,32% a.a
6,36% a.a + remuneração 3,5% a.a
5,60% a.a à 7 ,20% a.a+ 1 00% CDI
4,91 % a.a à 9,80% a.a
7 ,44% a.a. ou 0,6% a.m + CDI
6,1 67 8% a.a ou 0,50%a.m + CDI
1 00% CDI + 6,41 % a.a á 6,67 % a.a.
7 ,5% a.a. + CDI
7 ,44% a.a. ou 0,6% a.m + CDI
5,53% a.a ou 0,45% a.m + CDI
6% a .a + 1 00 tax a CDI
1 00% CDI tax a 6,00% a.a ou 0,4868% a.m
3,84% a.a + 1 00% CDI corresp. 0,31 % a.m + CDI
1 0,25% a.a à 1 8,00% a.a
4,30% a.a à 6,60% a.a
4,7 0% a.a
Subcrédito 1 : 4,58% a.a + Subcrédito 2: 9,5% a.a
3,00% a.a à 7 ,00% a.a
4,00% a.a à 6,00% a.a
4,00% a.a à 6,00% a.a
5,60% a.a + 1 00% CDI
1 2,7 5% a.a.
3% a.m à 6% a.m
1 0,00% a.a à 1 8,00% a.a

Circulante
Não circulante

2018
4.021
1 1 .1 47
21 .363
1 2.7 30
2.7 91
5.1 37
30.328
5.01 0
2.653
2.597
7 .048
40.27 5
23.951
1 .1 50
1 .526
324
6.21 3
1 .629
47 .029
6.398
1 5.897
7 .1 22
1 0.396
3.668
27 0.403

2017
9.268
1 4.500
29.329
1 7 .006
1 4.97 3
34.425
1 7 .31 5
1 09.982
7 .27 0
57 .831
8.1 22
1 0.07 0
330.091

(1 45.352)

(234.7 45)

1 25.051

Vencim ento final
V encimento
V encimento
V encimento
V encimento
V encimento

Vencim ento
final
201 9
2020
2023
201 9
201 9
2021
201 9
201 9
201 9
201 9
2020
2020
2021
2021
2022
2023
201 9
2021
2022
2023
2023
2025
2021
2022
2023
201 9
201 9

2018

até 201 8
até 201 9
até 2020
até 2021
até 2022 até 2025
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17.1

Reconciliação da dívida líquida
Em 31 de dezembro, a reconciliação da dívida líquida é como segue:
2018
27 0.403
(1 5.468)
254.935

Total dos empréstimos e financiamentos
Menos: caix a e equiv alentes de caix a
Dív ida líquida

2017
330.091
(2.1 1 7 )
327 .97 4

A movimentação dos componentes da dívida líquida é como segue:

Dív ida líquida em 1 º de janeiro de 201 7
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras mov imentações que afetam o caix a

Caixa e
quivalent es de
caixa

Dívida
líquida

21 5.37 2

(1 .537 )

21 3.835

(580)

(26.61 5)
(31 6.640)
425.964
(580)

(2.1 1 7 )

32.01 0
327 .97 4

(1 3.351 )

(45.7 1 2)
(1 47 .7 91 )
1 1 6.808
(1 3.351 )

(1 5.468)

1 7 .007
254.935

(26.61 5)
(31 6.640)
425.964

Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros apropriados
Dív ida líquida em 31 de dezembro de 201 7
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras mov imentações que afetam o caix a

32.01 0
330.091
(45.7 1 2)
(1 47 .7 91 )
1 1 6.808

Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros apropriados
Dív ida líquida em 31 de dezembro de 201 8

18

Emprést imos e
financiament os

1 7 .007
27 0.403

Outros passivos
São constituídas, basicamente, por:
(i) juros sobre capital próprio a pagar aos sócios, calculados na forma da legislação vigente; e
(ii) adiantamentos recebidos de clientes para futura entrega de produtos, conforme os termos comerciais
acordados entre as partes.
2018
2.97 1
6.295
9.266

Adiantamentos de clientes
Div idendos a pagar
Outras contas a pagar
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Provisão para contingências
Podem existir obrigações eventuais gerais, relativas ao imposto de renda de exercícios anteriores (últimos
cinco anos) da Companhia, uma vez que não é possível conseguir aceitação final e definitiva das
declarações de imposto de renda no Brasil. Adicionalmente, as leis ficais em geral são, sob certos aspectos,
vagas e suscetíveis de sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na
opinião de seus consultores legais, a administração da Companhia é de opinião que todos os impostos têm
sido pagos ou provisionados adequadamente, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, e não tem conhecimento
de ações de vultos formalizadas, ou não, contra a Companhia que implicassem na constituição de provisão
adicional para cobrir eventuais desembolsos futuros.

19.1

Composição e movimentação das provisões para contingências
A Companhia é parte envolvida em ações de natureza tributária e trabalhistas em andamento, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais quando aplicáveis, são
amparadas por depósitos judiciais, como segue:
2018
67 .7 04
(7 .51 2)
60.1 92

Prov isões tributárias e trabalhistas (i)
( - ) Depósitos judiciais

2017
54.633
(7 .1 1 7 )
47 .51 6

A movimentação das provisões para contingências nos exercícios apresentados é como segue:

Em 31 de dezembro de 201 6
Constituição de prov isão
Rev ersão de prov isão (ii)
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais reclassificados para o ativ o não circulante

40.492
20.821
(39.592)
(8.048)
33.843

Em 31 de dezembro de 201 7
Constituição de prov isão
Depósitos judiciais

47 .51 6
1 3.07 1
(395)

Em 31 de dezembro de 201 8

60.1 92

(i)

Em 31 de dezembro de 2017, contempla, substancialmente, contingências de natureza tributária
relacionadas a exigibilidade do recolhimento do Funrual retido na aquisição de matéria-prima de
produtores rurais pessoas físicas, para o qual a Companhia a mantém depósitos judiciais para fazer
face aos valores em discussão, bem como relacionadas a débitos tributários que foram liquidados com
créditos tributários em discussão, tomados pela Companhia com base no entendimento da
administração, fundamentada na opinião dos seus consultores tributários, que entende haver amparo
legal para o referido procedimento. Adicionalmente, a Companhia constituiu provisão para fazer face
a auto de infração no montante de R$ 9.123 (2017 – R$ 8.587), relacionado a apuração de IRPJ e
CSSL nos anos calendários de 2013 a 2015, em discussão na esfera administrativa.

(ii) A Companhia discute judicialmente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
tendo obtido mandado de segurança para depósito e juízo dos valores em discussão. Em 2017, com
base no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, os consultores jurídicos da Companhia
entendem como remotas as chances de perda nessa ação. Nesse contexto, por entender não ser mais
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provável a cobrança do referido montante, e em atendimento às práticas contábeis adotadas no
Brasil, a administração procedeu a baixa da referida provisão, no montante de R$ 34.159, em
contrapartida de outras receitas operacionais. Os depósitos judiciais relacionados foram
reclassificados para o ativo não circulante, e aguardam a decisão do juízo para sua liberação, que
deverá ocorrer quando do transito em julgado da ação.
19.2

Passivos contingentes
Em 31 de dezembro de 2018, também existem processos de naturezas trabalhista e cível, classificados
pelos consultores legais da Companhia como probabilidade de perda possível no montante de R$ 236
(R$ 794 - 31 de dezembro de 2017), não registrados contabilmente, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

20

Patrimônio líquido

(a)

Capital autorizado
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
moeda nacional, é 100.000.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
Em 6 de fevereiro de 2018, a Companhia aprovou aumento de capital mediante aproveitamento de reserva
de lucros no valor de R$ 50.000 de forma proporcional aos participantes da sociedade. A partir desta data
o capital social passou a ser de R$ 100.000, dividido em 10.000.000 de quotas no valor nominal de R$
10,00 (dez reais) cada.
Em 8 de agosto de 2018, a Administração da Companhia aprovou a transformação do tipo jurídico da
sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, a fim de melhor atender às
necessidades dos seus acionistas; Adicionalmente, teve a conversão de 10.000.000 quotas, em 10.000.000
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, atribuindo-se uma ação para cada quota
anteriormente detida no capital da Sociedade, o qual permanecerá inalterado, conforme relação completa
dos acionistas, com a indicação da quantidade de ações resultantes da conversão das quotas, conforme
descrito abaixo:
Valor da
% da
Ações
participação
participação
João Emilio Rocheto
33.333.333
33
Celso Carlos Rocheto
33.333.333
33
José Paulo Rocheto
33.333.333
33
1 00.000.000
1 00

(b)

Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá
exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

(c)

Reserva de incentivos fiscais
A Companhia faz jus a crédito presumido de ICMS, instituído pelo Estado de Minas Gerais através do
artigo 75, inciso XX, da parte geral do Decreto nº 43.080/2002 (RICMS/MG), que concedeu a
estabelecimento beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto,
valor equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do imposto debitado.
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A Companhia cumpre todas as exigências estabelecidas pela Lei Complementar (LC) nº 160/2017
e pelo Convênio regulamentador de nº 190/17 do Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ). Desta forma, a administração entende, no melhor de seu conhecimento, não haver
nenhum fato que possa comprometer a prorrogação da fruição dos seus benefícios.
Adicionalmente, nos termos do art. 9º e 10 da LC nº 160/17, os incentivos e benefícios fiscais
relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins
tributários como subvenções para investimento.
Com base nos termos dos artigos 9º e 10º da LC nº 160, os incentivos e benefícios fiscais relativos ao
ICMS, concedidos pelos Estados e Distrito Federal, são considerados para fins tributários subvenções para
investimento.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apurou o valor da referida subvenção de
forma retroativa aos últimos cinco exercícios sociais e recalculou o valor dos tributos sobre o lucro devido
no período de 2013 a 2017, recompondo o lucro/prejuízo fiscal. Nesse contexto, foram identificados
benefícios fiscais (subvenção para investimento) no montante de R$ 113.060, referente a exercícios
anteriores, dos quais R$ 56.919 foram constituídos como reserva de incentivos fiscais na demonstração
das mutações do patrimônio líquido. O montante de reserva não constituído, será destinado quando
houver lucro suficiente, nos termos do artigo 30 da Lei 12.973/2014. O montante do benefício fiscal do
exercício de 2018 é de R$ 50.181, integralmente revertido para a reserva de incentivos fiscais, adicionando
a parcela de R$ 5.540, remanescente da reserva não constituída, acima mencionada.
Nos termos da legislação vigente, esses incentivos fiscais deverão compor a base de cálculo dos tributos
sobre o lucro quando da sua distribuição aos acionistas da Companhia, mesmo que isso ocorra na forma
de devolução do capital social constituído com essa reserva.
(d)

Dividendos
Conforme estatuto da Companhia e legislação vigente os acionistas têm direito de receber os dividendos
obrigatórios, em cada exercício. Quando a parcela for inferior aos referidos 5%, ou quando houver
retenção integral do lucro, os dividendos deixarão de ser distribuídos.
Sendo assim, para o exercício 2018, não houve distribuição de dividendos, visto que, o resultado do
exercício foi destinado integralmente para as reservas.

21

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os tributos diferidos quanto ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, correspondem a
adições e exclusões temporárias, apuradas com base na apuração pelo regime de Lucro Real.
2018
Diferenças tem porárias:
Prov isão para dev edores duv idosos
Prov isão para contingências
Outras diferenças temporárias
Débitos tributários sobre:
Despesas financeiras
Depreciação acelerada
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2017

1 .922
1 4.1 92
26

7 22
9.882
2.552

1 6.1 41

1 3.1 56

(1 0.641 )
(2.446)

(1 3.1 30)

(1 3.087 )
3.054

(1 3.1 30)
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A estimativa de realização dos ativos de tributos diferidos ativos é como segue:
2.018
Em 201 8
Em 201 9
Acima de 201 9
Acima de 201 9

22

2.017
1 .091
1 .091
1 .091
9.883
1 3.1 56

649
649
1 4.842
1 6.1 41

Conciliação das alíquotas de IRPJ e CSLL
A conciliação dos impostos incidentes sobre o lucro, nos respectivos exercícios, é detalhada no quadro
abaixo. Os impostos diferidos são decorrentes das adições e exclusões na apuração do Lucro Real, a qual
será tributada quando de sua realização efetiva.
2.018
2.017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Débito tributário à aliquota nominal
Tributos sobre ex clusões (adições) permanentes:
Parcela isenta
Adições e ex clusões, líquidas
Ex clusão da subv enção do ICMS
Prejuízo fiscal e base negativ a de períodos anteriores
No resultado do ex ercício

23

25.305
34,00%

28.003
34,00%

(8.604)

(9.521 )

82
(504)
1 7 .062
22.380
30.41 6

240
21 7
(9.064)

Receitas líquidas
As receitas no quadro abaixo são apresentadas líquidas das devoluções e dos respectivos impostos
incidentes sobre a venda, sendo que os respectivos custos são os referentes a sua produção e
armazenagem.
2018
7 94.31 5
(1 1 9.81 8)
(1 0.693)
663.804

Receita bruta
( - ) Impostos sobre v endas
( - ) Deduções de v endas
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Gastos por natureza
A composição dos gastos segregados por natureza em suas principais rubricas, considerando a
apropriação dos referidos valores em regime de competência, e como segue:
2018
(494.333)
(54.367 )
(62.998)
558
(61 1 .1 40)

Custo dos produtos v endidos
Despesas com v endas
Despesas administrativ as e gerais
Outras receitas (despesas) líquidas

Apresentamos a seguir a segregação por natureza dos custos e das despesas apresentadas nas
demonstrações do resultado:
2018
(243.873)
(157.715)
(73.367)
(46.764)
(2.156)
(80.073)
(40.677)
(1.844)
(3.184)
(1.386)
(1.286)
(2.101)
(13.071)
56.358
(611.140)

Matéria-prima e insumos de produção
Gastos de fabricação
Salários e encargos sociais
Fretes transportadoras
Comissões de vendas
Cooperação comercial
Depreciações e amortizações
Produtos bonificados
Assessoria, auditoria e consultoria
Despesas com impostos e taxas
Gestão comercial
Promotor de vendas
Provisão (reversão) para contingências
Outras receitas

(i)

2017
(355.965)
(25.97 6)
(32.57 0)
35.559
(37 8.952)

2017
(264.427)
(41.591)
(35.159)
(26.452)
(1.210)
(14.306)
(16.777)
(1.843)
(89)
(491)
(1.687)
(1.583)
18.771
7.893
(378.952)

A Administração da Companhia baseada em seus assessores, responsável pelo levantamento de créditos
tributários dos tributos diretos e indiretos dos últimos 5 anos, apurou créditos tributários de PIS/COFINS
e IRPJ/CSLL nos montantes de R$ 12.230 e R$ 22.241, respectivamente.
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Resultado financeiro, líquido
A composição dos saldos de receitas e despesas financeiras, em suas principais rubricas, decorre da
apropriação dos referidos valores em regime de competência.
2018
Receitas Financeiras
Descontos obtidos
Juros e multas recebidos
Rendimentos de aplicações financeiras
Outras Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Juros de emprestimos
Juros de mora
Despesas bancarias
Atualização monetária
IOF
Variação cam bial
V ariação cambial ativ a
V ariação cambial passiv a
Instrumentos financeiros

357
3.466
225
3.581

900
7 19
33
-

7 .629

1 .652

(28.7 05)
(2.453)
(3.7 23)
(306)
(340)

(1 9.027 )
(1 .1 05)
(7 02)
(2.209)
(495)

(35.527 )

(23.538)

251
(1 26)
41 4

962
(7 43)

539

21 9

(27 .359)

26

Partes relacionadas

26.1

Saldos e operações

2017

(21 .667 )

Historicamente, a Companhia tem as pessoas físicas dos sócios João Emilio Rocheto e José Paulo Rocheto
como fornecedores de batatas in natura, seu principal insumo e com mais representatividade no custo de
produção. Além disso, a Florestadora Perdizes, outra Companhia do grupo, fornece cavaco de madeira,
que é utilizado na alimentação das caldeiras das duas unidades. Essas negociações são realizadas seguindo
os preços e parâmetros negociados entre as partes.
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Valor
2018
Com pra de produtos
João Emilio Rocheto e outros
José Paulo Rocheto
Florestadora Perdizes Ltda

260.545
68.293
2.37 1

Resultado financeiro
João Emilio Rocheto e outros
Ativ o Circulante
Adiantamento a Fornecedores (i)
Passiv o Circulante
Fornecedores

(i)

2017
201 .7 23
469
4.7 87

Volum e (T on.)
2018
267 .225
7 1 .341
22

2017
201 .683
533
41

(8.7 95)

-

83.7 95

59.51 8

62.867

Em 2018, os adiantamentos com partes relacionadas que se referiam a uma operação de crédito
junto ao Banco Itaú, na qual a Bem Brasil era interveniente, foi integralmente liquidada,
consequentemente, os adiantamentos foram compensados em sua totalidade.

27

Instrumentos financeiros e gestão de riscos

27.1

Visão geral:
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

(a)
(b)
(c)

Risco de Crédito;
Risco de Liquidez e;
Risco de Mercado.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos riscos acima, os
objetivos da Companhia, as políticas e os processos de mensuração e gerenciamento de riscos e
gerenciamento do capital.

27.2

Estrutura do gerenciamento de risco:
A política de gestão de riscos financeiros da Companhia é pautada em mecanismos simples de hedge, os
quais são definidos de forma pontual e dinâmica em função das condições de oferta e demanda do
mercado de batatas, além de análise dos indicadores econômicos e financeiros. A política de gestão de
risco, embora não formalmente documentada, reflete os princípios para a gestão de risco definidos pela
Administração da Companhia.

(a)

Risco de crédito:
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis
originados em sua grande maioria por clientes recorrentes e por aplicações financeiras. Para a Companhia
, este risco é proveniente da possibilidade de não recebimento dos valores decorrentes de operações de
vendas. Para minimizar esse risco, a política de vendas da Companhia está condicionada por sua
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Administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Esse
objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes que
considera a capacidade de pagamento (análise de crédito), e do estabelecimento de limites de venda. Com
relação ao grau de exposição ao risco, a Administração considera baixo, tendo em vista que se possui uma
base de clientes selecionada, embora com determinada concentração, não há histórico de perdas em
decorrência de inadimplência.
(b)

Risco de liquidez:
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A
gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes,
disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito bancárias e capacidade de liquidar posições de
mercado. Em virtude da natureza dinâmica dos seus negócios, a Companhia mantém flexibilidade na
captação de recursos mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, buscando a abertura de novas
linhas, principalmente de recursos de bancos nacionais. A Administração monitora o nível de liquidez da
Companhia, considerando o fluxo de caixa esperado e, caixa e equivalentes de caixa. Além disso, a política
de gestão de liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa e a consideração do nível de ativos líquidos
necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos índices de liquidez do balanço
patrimonial em relação a manutenção de planos de financiamento de dívida. Nos grupos apresentados no
passivo há detalhamento sobre os vencimentos das obrigações, principalmente com fornecedores e
instituições financeiras.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou capital circulante líquido em R$ 9.484 (2017 –
negativo em R$ 80.142), substancialmente representado pelos estoques de produtos acabados e matériaprima (batata in natura), no montante de R$ 112.045 e R$ 94.391 respectivamente. A administração
entende que os volumes armazenados de produto acabado, decorrem da alta produtividade alcançada
pelas linhas de produção das unidades fabris, no caso da matéria-prima, faz parte da estratégia da
administração em manter o processamento contínuo das fábricas, mesmo em períodos sazonais, onde
ocorre a entressafra e a baixa produtividade agrícola.

(c)

Risco de mercado
É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de
commodities, poderão afetar os ganhos da Companhia ou o valor de suas participações em instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos
de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno financeiro das
operações da Companhia.

(i)

Risco Cambial: O resultado da Companhia está suscetível a sofrer variações em função dos efeitos da
volatilidade da taxa de câmbio sobre passivos e atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar
norte-americano, decorrentes da captação de recursos no mercado.

(ii)

Risco de Flutuação de Preços de Matéria-prima e Produtos Industrializados: É administrado
mediante a fixação de contratos com os principais fornecedores de batatas para garantia de fornecimento,
contudo, aspectos de preços são atrelados à condições de mercado. Quanto ao risco de preço do produto
industrializado, este é impactado pelo mercado mundial, considerando que a maior parte do consumo
interno é atendido por importações, neste sentido, basicamente a lei de oferta e de mercado é quem dita as
regras, cabendo salientar que o câmbio em alta tende a favorecer as operações da Companhia.

(iii)

Risco de Taxas de Juros: Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Uma
parcela do endividamento da Companhia está vinculada a taxa de juros pós-fixada. A taxa de juros pós32 de 35
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fixadas do endividamento é DI Interbancário, que é a taxa de juros utilizada em empréstimos entre
bancos. A Companhia monitora a evolução das taxas de juros contratadas, mas entende não haver um alto
risco associado às modalidades das operações contratadas.
27.3

Garantias
Via de regra apenas as operações de empréstimos e financiamentos são garantidas pelos sócios ou cessão
de direito de recebíveis, além de alienação dos bens adquiridos na modalidade de Finame e operações de
investimento.

27.4

Riscos de contingências
A opinião dos assessores jurídicos da Companhia acerca dos processos fiscais, trabalhistas e cíveis
evidenciou a necessidade de provisão de contingência na data base dessas demonstrações de R$ 67.704
mil, devidamente apropriados, sendo que há um valor de R$ 7.117 mil em depósitos judiciais.

28

Cobertura de seguros
A Companhia mantém seguros contratados em níveis considerados suficientes (informação não auditada)
pela administração para cobrir eventuais riscos patrimoniais decorrentes de sinistros como raios,
incêndios, e explosões sobre seus ativos mais relevantes. O escopo de nossos auditores não inclui a
emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, o qual foi determinado pela
Administração da Companhia.
Seguradora

Data V igência

V encimento

Objeto

Cobertura

BB Seguros

1 3/1 2/201 8

1 3/1 2/201 9

Indústria
Alimentícia

Incêndio, raio, ex plosão, implosão; v endav al; danos
em equipamentos eletrônicos, equipamentos
estacionários e elétricos

29

Projetos ambientais e sociais (Não auditado)

29.1

Meio ambiente

Cobertura
1 00.000

As ações da Companhia, no que tange à sustentabilidade ambiental, são amplas e multidisciplinares,
sendo destacados os principais aspectos:
•

Captação dos gases responsáveis pelo efeito-estufa liberados no tratamento anaeróbio da estação de
tratamento de efluentes, lavagem e monitoramento dos gases emitidos de biomassa
(biocombustíveis), evitando assim a degradação do meio ambiente;

•

Utilização de energia produzida em condições sustentáveis, como é o caso do uso da biomassa em
nossa caldeira para produção de vapor e energia elétrica;

•

Monitoramento dos efluentes bruto/tratado e corpo receptor evitando que o lançamento de efluentes
fique acima do padrão estabelecido pela legislação ambiental;

•

Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos;

•

Outorgas que asseguram o direito de utilização dos recursos hídricos;
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29.2

•

Aplicação do método de compostagem dos resíduos sólidos gerados no processo, aplicando o adubo
orgânico nas áreas agrícolas;

•

Implantação de uma estação de tratamento de água;

•

Recuperação do amido para utilização em indústria têxtil ou fabricação de cola;

•

Parceria com Companhias devidamente licenciadas pelo órgão ambiental;

•

Implantação do programa de gerenciamento de riscos;

•

Monitoramento de odores na população circunvizinha, percepção ambiental;

•

Monitoramento de emissões atmosféricas dos veículos movidos a óleo diesel;

•

Monitoramento de emissões atmosféricas da caldeira;

•

Projetos de educação ambiental nas escolas (Projeto coleta seletiva nas escolas), sociedade e para
colaboradores;

•

Desenvolvimento de programas internos de melhoria ambiental;

•

Custos com operação e implantação da estação de tratamento de esgoto da ordem de R$ 2 milhões
(2011/2014) e;

•

O apoio à inovação é prioridade estratégica para a Companhia através do Projeto Inove Bem, criado
em 2013, que envolve todos os colaboradores na geração de ideias renovadoras.

Trabalhos Voluntários
O programa de voluntariado “Bem Brasil com Você” teve início em agosto de 2008, com a finalidade de
fortalecer a parceria entre a indústria e a comunidade em busca de uma sociedade melhor. A princípio,
eram realizadas ações esporádicas, no entanto, à medida que o trabalho foi se fortalecendo, foram criados
projetos anuais com ações mensais. Isso permitiu uma continuidade e resultados positivos. Anualmente é
realizada uma pesquisa das necessidades das instituições e assim, são eleitas entidades em quais as ações
serão construídas no decorrer do período. O voluntariado envolve colaboradores das diversas áreas e
níveis organizacionais, além de seus familiares. Conta com um comitê interno onde são realizadas,
mensalmente, reuniões pontuais para que sejam discutidas e planejadas as próximas ações, levando em
consideração o levantamento das necessidades da instituição parceira. Mais de 3.000 pessoas da cidade de
Araxá já foram beneficiadas com o programa.
Contudo, os benefícios não dizem respeito somente à sociedade, mas também, aos colaboradores, pois
estes visualizam um motivo a mais para se motivarem, fazendo bem para os mais necessitados e, como
consequência, para sua saúde física e mental. A Companhia que conta com colaboradores mais felizes
também torna a sociedade um melhor lugar para se viver, garantindo o desenvolvimento sustentável para
todos e certamente contribuindo para um mundo melhor.
Buscando ampliar e intensificar sua interação junto à sociedade Araxaense, a Bem Brasil Alimentos criou
em maio de 2011 o “Programa Bem Brasil de Portas Abertas”, um projeto que traz novo sentido na forma
de exposição da Bem Brasil para a sociedade, proporcionando o compartilhamento mais efetivo de ideias e
valores. O projeto tem como propósito “abrir as portas” da Bem Brasil para as escolas municipais de
Araxá, onde eram realizadas visitas de alunos e professores. É demonstrado para a comunidade que a
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Companhia conta com seguros com cobertura contra incêndio, também contra danos causados por raios, e
outros sinistros. Evidenciado que mensalmente, são realizadas um conjunto de atividades preventivas
afim de garantir que a Companhia esteja em conformidade com o meio ambiente. Participação em
palestras voltadas à preservação do meio ambiente e alimentação saudável, todas acompanhadas por
colaboradores dos diversos setores da Companhia que monitoram a visita, sanam as dúvidas e garantem a
segurança dos visitantes. O divertido dia é encerrado com a degustação das Batatas Bem Brasil. Mais de
1000 crianças já visitaram a indústria e se divertiram levando lembranças que ficarão marcadas para
sempre em seus corações.
A Bem Brasil possui uma parceria com a “Sala Verde” do município de Araxá, que com o objetivo de
desenvolver ações complementares ao Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, para adequação de todas as
dependências das instituições de ensino, para oportunizar a separação de resíduos recicláveis e não
recicláveis e sua destinação adequada. O ambiente é mais do que propício para a construção de uma nova
consciência. O Projeto também tem como objetivo tornar-se referência para demais instituições
municipais, estaduais e federais, por meio da distribuição de um guia de coleta seletiva nas escolas, o qual
contempla os resultados obtidos a partir da implantação do projeto. A Companhia acredita, juntamente
com a Sala Verde, que a educação é a base para nosso futuro sustentável. A conscientização das crianças é
o caminho para uma sociedade mais limpa, mais atuantes e mais responsável.
29.3

Geração de Empregos
Atualmente a Bem Brasil Alimentos conta com 600 colaboradores diretos e mais de 2.000 indiretos, em
especial nas atividades de transporte de matéria-prima, insumos e distribuição do produto acabado, bem
como no cultivo da batata. A Companhia adota políticas de certificação e de parcerias e contratos com os
principais fornecedores. Adota ainda uma política de contratação e retenção de colaboradores oferecendo,
além da remuneração compatível com o mercado, vários tipos de benefícios dentre os quais podemos
destacar: plano médico e odontológico, seguro de vida, cartão alimentação, restaurante no local de
trabalho, transporte até a fábrica, cesta básica, convênios com drogarias e farmácias, entre outros.
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Prezados Senhores,
Apresentamos aos senhores o relatório da administração contendo uma análise sumária focada no
resultado da Bem Brasil Alimentos Ltda. ("Empresa"), acompanhado das demonstrações financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e o correspondente relatório dos
auditores independentes.
No decorrer do ano de 2017, continuamos firmes em nossa missão de participar das vidas das pessoas
oferecendo alimentos práticos, de qualidade e sabor diferenciado. Mantemos firmes na vocação de
crescimento, melhorias operacionais e controles.
O desempenho de 2017 nos motiva e oferece boas perspectivas para alcançarmos nosso maior sonho:
Ser líder absoluto do mercado brasileiro, com sustentabilidade e garantia da satisfação de nossos
colaboradores, clientes e cotistas.
Em um ano desafiador para todos os agentes da economia brasileira, temos a convicção que os
resultados alcançados somente se mostraram viáveis, devido ao excelente quadro de colaboradores da
empresa, que a cada ano, demonstram em suas rotinas diárias, valores inflexíveis como: ousadia,
excelência, flexibilidade, ética e caráter, parceria e mérito.
1

Mensagem da administração
Produzir alimentos de maneira eficiente e de qualidade para a sociedade, visando alimentar bons
momentos é uma tarefa árdua e que requer algumas premissas. A primeira delas em nossa visão é a
regularidade na produção. O ano de 2017 foi marcado por um dos maiores desafios da Empresa em sua
jornada de 12 anos. Todos os esforços da equipe, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços e,
apoiados por agentes financeiros, foi no sentido de ampliar a capacidade produtiva da indústria em 1,5
vezes a sua capacidade instalada do ano de 2016.
Em fevereiro de 2017, inauguramos uma nova unidade fabril, desta vez no município de Perdizes –
MG, a 50 km de Araxá – MG. Com capacidade nominal para processar 25 ton/h de produto acabado,
um layout otimizado, robótica aplicada, processos de operação centralizados, elevado grau de
digitalização de informações e alto padrão de qualidade, atributos requeridos para as mais exigentes
certificações. Esta ampliação eleva a Empresa ao processamento de um volume total de mais de 500
mil toneladas de matéria-prima ano, ou seja 10 milhões de sacos de batata in natura, somando-se o
processamento das duas plantas.
A comercialização deste volume possibilitará à Bem Brasil liderar este segmento de mercado, com
destacado share de participação, já em 2018 projetamos 36% de participação no mercado nacional.
Entretanto, com a capacidade atual instalada a Bem Brasil tem os meios para alcançar até 55% do
mercado brasileiro de batatas pré-fritas congeladas, calculado atualmente em 476 mil toneladas e com
esta iniciativa, trazer mais progresso e mais trabalho para a região do Triângulo Mineiro.
Os custos de produção foram impactados por um atraso no startup, ocasionado pela instabilidade
inicial no fornecimento de energia, questões operacionais de robótica e ajustes internos de fluxos de
suprimentos, na nova unidade fabril. Contudo, é relevante observar que após seis meses da
inauguração, exatamente em agosto de 2018, a planta atinge a regularidade de produção orçada.
Ademais, o aumento expressivo de produção, considerando o volume anual, proporcionou uma
política mais agressiva de vendas e, consequentemente, um aumento proporcional das despesas
comerciais.
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A política de investimentos de 2014 a 2017, se caracterizou por execução de capex estritamente
essencial na planta de Araxá – MG, além de um expressivo aporte na unidade de Perdizes – MG, da
ordem de R$ 270 milhões. Este volume representou investimentos em obras civis, maquinários e
equipamentos, sistemas de informática, robótica e móveis.
Importante ainda ressaltar que, para o exercício 2017, com o objetivo de consolidar nosso processo de
transparência acerca dos dados financeiros divulgados, submetemos nossas demonstrações financeiras
ao processo de uma auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC),cujo
relatório está anexo às demonstrações financeiras da Empresa.
2

Análise do mercado de batatas processadas pré-fritas congeladas

2.1

Mercado global
O crescimento em todo o mundo de alimentos congelados é uma realidade e, neste mercado se destaca
a batata pré-frita congelada, importante acompanhamento de lanches e de pratos rápidos, atingindo
fatia considerável do mercado. Esse produto é bastante difundido em redes de fast food, o que favorece
ainda mais o avanço do seu consumo. A distribuição se concentra nos grandes centros urbanos devido
tanto à pouca disponibilidade de tempo para o preparo das refeições quanto à maior presença de food
service, restaurantes e grandes redes de supermercados. O crescimento da industrialização pode
impulsionar o comércio mundial do tubérculo, favorecido pelo aumento da demanda por alimentos
prontos, como salgadinhos e aperitivos, especialmente na Ásia, África e América Latina. Para
acompanhar esse avanço, é importante o aumento da competitividade nacional. Muitos países não
suportarão a concorrência das batatas pré-fritas congeladas importadas, principalmente porque sua
produção não é viável em pequena escala.
A indústria de batata pré-frita congelada cresceu nos países desenvolvidos, sobretudo, após o advento
de métodos para branqueamento e processamento em 1940, que permitem a melhor conservação das
batatas tanto em relação à qualidade quanto ao valor nutricional. O processo evita deterioração na cor,
sabor, textura e nutrientes durante a estocagem. Age também na redução do número de microorganismos, removendo ar dos tecidos e torna o alimento mais compacto.
Em termos de exportação, os líderes tradicionais são a Bélgica, Países Baixos, Canadá, Estados Unidos,
França, Alemanha e Argentina. Nos últimos dez anos, os Países Baixos e a Bélgica, principalmente, têm
ocupado fatias cada vez maiores do mercado. A vantagem dos dois países se deve, entre outros fatores,
aos menores custos de produção industrial e logística eficiente.
Um dos players de destaque no mercado global é a McCain, empresa Canadense com 53 fábricas e
aproximadamente 20 mil empregados pelo mundo que, a despeito de não possuir unidade fabril no
Brasil, estrategicamente tem uma fábrica na Argentina focada no atendimento à América do Sul.

2.2

Mercado Brasileiro
O uso de batata frita congelada (Batata Palito Congelada) começou no Brasil no final da década de 80,
com base nas importações do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa. Desde 1995, um importante
volume de importação teve origem da Argentina, chegando ao Brasil a um custo menor. Em 2007, o
consumo per capita atingiu 0,7 kg e em 2012 já somava 1,9 kg. Entretanto, ainda distante dos 14 kg
consumidos na Holanda e Bélgica ou 15 a 19 kg consumidos no Reino Unido e nos Estados Unidos. No
Brasil se observa um aumento consistente no consumo que em 2018 deverá atingir 2,6 Kg de consumo
per capita.
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A batata congelada pré-frita se encaixa no padrão de mudança de estilo de vida da crescente
valorização da praticidade dos alimentos, já que é comida de conveniência e se encaixa nos padrões de
consumo de fast food. Ao mesmo tempo, o resto do segmento de food service também prefere usar
batatas congeladas pré-fritas por conveniência. O mercado brasileiro em geral cresce 8% ao ano e em
2017 chegou ao patamar de 470 mil toneladas. A maior parte da demanda vem de restaurantes, bares e
lanchonetes. Parte menor vem do varejo por meio dos supermercados.
O segmento de mercado que mais cresce para produtos de batata congelada pré-fritos é o varejo. No
geral, o mercado de produtos congelados pré-fritos de batata é de 30% no varejo, 70% restante dos
food service / refeições fora de casa (bares, restaurantes, lanchonetes, cantinas, dentre outros).
ORIGIN OF IMPORTED FROZEN POTATO PRODUCTS 2017
/ŵƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞďĂƚĂƚĂƉƌŽĐĞƐƐĂĚĂ;ŬŐͬĂŶŽͿ

ϯϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϭϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ďĂƚĂƚĂƉƌŽĞƐƐĂĚĂ;ŬŐͿ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Ͳ

ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ

Fonte: ABBA - Associação Brasileira da Batata
O fortalecimento da classe média impulsiona a procura por batata processada, tanto para consumo nos
domicílios como nos restaurantes e lanchonetes. A demanda, entretanto, ainda se concentra nos food
services, que utilizam 70 % do total disponível no mercado. Com o consumidor se alimentando cada
vez mais fora de casa, a tendência é que isso se mantenha. A indústria nacional impulsiona toda a
cadeia de suprimentos da batata. Atualmente, estima-se que 20% da batata colhida no País seja
direcionada ao segmento industrial, não só para a produção da batata pré-frita, mas também para a
batata chips.
A tendência é que essa participação aumente nos próximos anos com a mudança do perfil do
consumidor brasileiro. Para se ter uma comparação, dois terços da produção dos principais países do
Noroeste da Europa (Países Baixos, Bélgica, França, Alemanha e Grã-Bretanha) são destinados ao
processamento industrial. Apenas França e Grã-Bretanha ainda consomem pouco mais da metade de
suas produções na forma in natura, embora a batata industrializada já esteja quase se igualando nesses
locais.
Outro ponto a favor da comercialização para indústria é que as projeções indicam que o consumo do
produto processado deve continuar crescendo. Atualmente, estimativas do Hortifruti/Cepea apontam
que cerca de 35% das batatas comercializadas no País, considerando o volume importado, já são na
forma processada (principalmente palito e chips).
A produção de batatas congeladas pré-fritas é um negócio muito competitivo, especialmente porque
são uma commodity que precisa competir com fornecedores de diferentes países e continentes. Como
a indústria de processamento precisa ser fornecida ao longo do ano, a consistência na qualidade,
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disponibilidade e preços é necessária. Isso está sendo influenciado pelas estações de produção e
(diferentes) rendimentos por estação, áreas de produção, custos de transporte, disponibilidade de
armazenamento, custos e perdas de qualidade durante o armazenamento.
2.3

Atuação da Bem Brasil
A Empresa atende a todos os nichos de mercado: o food service, o fast food, o varejo e é também uma
grande fornecedora para grandes marcas de indústria do Brasil. Além disso, toda a batata da marca é
proveniente de fazendas que contam com mais de 60 anos de tradição no cultivo e que possuem
certificações. A escolha de variedades do produto pelos técnicos leva em conta características como a
cor, a crocância, o sabor, o tamanho dos cortes, a aparência e também a ausência de defeitos.
Após ter sido realizada a colheita, os tubérculos são processados ou armazenados em um tempo
inferior a 48 horas, o que garante o verdadeiro sabor da batata e também o seu frescor. A plantação em
campos de produção situados em áreas acima de mil metros de altitude, aliado a um projeto de
armazenagem de batata in natura, possibilita a oferta de matéria-prima durante todo o ano.
Pesquisas demonstram que a Bem Brasil tem uma penetração relativa de 30% sobre os 16 milhões de
lares em todo o Brasil, o que, além de uma grande conquista da marca, evidencia uma ampla margem
de crescimento para os próximos anos. A Empresa aposta em itens de alta qualidade e na ampliação do
portfólio, para manter a liderança do varejo nacional, além de aumentar a capilaridade de forma
estruturada.
Os mesmos estudos indicam o alto potencial do mercado para o crescimento da Bem Brasil em todas
as regiões do país. No Brasil, o consumo médio per capita de batata pré-frita é de 2,6 kg/ano, enquanto
a média mundial dos principais países consumidores é de 15 kg/ano, o que nos leva a acreditar que
ainda temos um grande caminho para percorrer.

3

Histórico de produção industrial
O quadro, abaixo, demonstra o histórico dos últimos seis anos do volume de produção anual em
toneladas, pela Bem Brasil:
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Fonte: informações financeiras da Empresa.
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4

Indicadores financeiros e operacionais

4.1

Receita
Outra premissa importante para uma gestão eficiente remete a uma boa comercialização dos produtos.
No exercício de 2017 obtivemos receitas líquidas recordes que totalizaram R$ 428,6 milhões. O
gráfico, a seguir apresentado, demonstra a evolução da receita líquida.
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Fonte: informações finaneiras oficiais da Empresa.
4.2

Endividamento bancário
O endividamento bancário está estabilizado na faixa de R$ 330 milhões. Concentramos em liquidar os
valores correspondentes as parcelas relativas a linhas de investimentos captadas essencialmente para o
financiamento da unidade fabril de Perdizes – MG. Destaque para uma operação realizada junto ao
Banco BDMG no segundo semestre de 2017, no valor de R$ 20 milhões, com o objetivo de fomento
para o carregamento de estoques de produtos acabados.
Também como parte de nossa estratégia, é importante ressaltar a concretização da redução de R$ 93
milhões do risco junto Banco Itaú, que fica reduzido para o patamar de R$ 20 milhões em julho de
2018.
Desta forma projetamos um índice de alavancagem inferior a 2,7 vezes da dívida líquida em relação ao
resultado operacional (EBITDA) para o encerramento do exercício de 2018.

4.3

EBITDA
Objetivando monitorar o potencial de geração de caixa das atividades desenvolvidas pela Empresa,
apresentamos, a seguir, um quadro de forma comparativa entre os sete últimos exercícios, do Lucro
Antes dos Juros, Impostos sobre a Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Depreciação e Amortização - LAJIDA (ou EBITDA), nos moldes padronizados pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM, para o mercado de capitais no Brasil, conforme Instrução CVM nº 527, de
4 de outubro de 2012.
Em razão dos imprevistos ocorridos no startup da unidade de Perdizes – MG, o resultado operacional
da Empresa foi prejudicado no exercício de 2016 e também no primeiro semestre de 2017. Nesse
contexto, o resultado apresentado em 2017 é fruto do bom resultado operacional verificado no segundo
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semestre do exercício. Relevante atentar para a análise anualizada do desempenho do segundo
semestre de 2017, que somado ao desempenho do primeiro semestre de 2018, alcança uma elevação do
EBITDA para a faixa de R$ 90 milhões no ano de 2018.
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Fonte: informações finaneiras oficiais da Empresa.
5

Negócios sociais relevantes
A Bem Brasil Alimentos Ltda. é uma empresa 100% brasileira ocupa a liderança de consumo nos lares
brasileiros e expande a passos largos, rumo à FSSC 22000 (Food Safety System Certification) –
sistema de certificação em segurança de alimentos com reconhecimento global. A Empresa é a maior
fábrica de batatas pré-fritas do país e também, uma das grandes empresas nacionais, capacitada para
levar o nome do Brasil e seus valores sempre estampados em nossa marca.
Em perfeita sintonia com a preservação dos recursos naturais assim como na planta de Araxá, em
Perdizes implantamos uma central de geração de energia, com capacidade para produzir 8,0 MW de
energia renovável oriunda da queima de biomassa, o que nos dá autossuficiência energética para a
planta de processamento. Todo o efluente ou resíduo orgânico gerados no processo, são tratados em
uma ETE e o gás originado da biodigestão é queimado na caldeira, gerando uma economia de
biomassa de aproximadamente 20%. A água tratada é usada na irrigação de lavouras de milho ou cana
e a parte sólida, já decomposta, é aplicada em culturas de café ou eucalipto.
Notadamente um dos maiores ganhos sociais do projeto de ampliação das unidades da Bem Brasil foi
em relação a empregos, a expansão da empresa gerou 240 novos empregos diretos e mais de 2.000
empregos indiretos. Considerando que a empresa está instalada em uma Região relativamente de
pouca densidade demográfica, tais empregos são de suma importância no crescimento da economia
local. Não menos importante é o aumento da arrecadação de tributos que ocorrerá, não restrito a
esfera municipal, mas com impactos no estado de Minas Gerais.

6

Reinvestimento de lucros e distribuição de resultado
A Empresa tem como política uma agressiva taxa de reinvestimento na companhia, eis que nos últimos
anos não se adotou a pratica de distribuição de resultados. O foco da Empresa é consolidar seus
investimentos, sua participação de mercado e estabilizar as margens de retorno, visando alavancar os
resultados líquidos futuros.
Nesse contexto, nos últimos dois anos houve apenas a remuneração do capital próprio dos seus
cotistas, apurada no exercício de 2016, no montante de R$ 7,3 milhões, líquido dos tributos incidentes
na fonte.
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7

Projetos ambientais e sociais

7.1

Meio ambiente
As ações da Empresa, no que tange à sustentabilidade ambiental, são amplas e multidisciplinares,
sendo destacados os principais aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.2

Captação dos gases responsáveis pelo efeito-estufa liberados no tratamento anaeróbio da estação
de tratamento de efluentes, lavagem e monitoramento dos gases emitidos de biomassa
(biocombustíveis), evitando assim a degradação do meio ambiente;
Utilização de energia produzida em condições sustentáveis, como é o caso do uso da biomassa em
nossa caldeira para produção de vapor e energia elétrica;
Monitoramento dos efluentes bruto/tratado e corpo receptor evitando que o lançamento de
efluentes fique acima do padrão estabelecido pela legislação ambiental;
Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos;
Outorgas que asseguram o direito de utilização dos recursos hídricos;
Aplicação do método de compostagem dos resíduos sólidos gerados no processo, aplicando o
adubo orgânico nas áreas agrícolas;
Implantação de uma estação de tratamento de água;
Recuperação do amido para utilização em indústria têxtil ou fabricação de cola;
Parceria com empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental;
Implantação do programa de gerenciamento de riscos;
Monitoramento de odores na população circunvizinha, percepção ambiental;
Monitoramento de emissões atmosféricas dos veículos movidos a óleo diesel;
Monitoramento de emissões atmosféricas da caldeira;
Projetos de educação ambiental nas escolas (Projeto coleta seletiva nas escolas), sociedade e para
colaboradores;
Desenvolvimento de programas internos de melhoria ambiental;
Custos com operação e implantação da estação de tratamento de esgoto da ordem de R$ 2
milhões (2011/2014) e;
O apoio à inovação é prioridade estratégica para a empresa através do Projeto Inove Bem, criado
em 2013, que envolve todos os colaboradores na geração de ideias renovadoras.

Trabalhos Voluntários
O programa de voluntariado “Bem Brasil com Você” iniciou-se em agosto de 2008, com a finalidade de
fortalecer a parceria entre a indústria e a comunidade em busca de uma sociedade melhor. A princípio,
eram realizadas ações esporádicas, no entanto, à medida que o trabalho foi se fortalecendo, foram
criados projetos anuais com ações mensais. Isso permitiu uma continuidade e resultados positivos.
Anualmente é realizada uma pesquisa das necessidades das instituições e assim, são eleitas entidades
em quais as ações serão construídas no decorrer do período.
O programa de Voluntariado envolve colaboradores das diversas áreas e níveis organizacionais, além
de seus familiares. Foi formado um comitê interno onde são realizadas, mensalmente, reuniões
pontuais para que sejam discutidas e planejadas as próximas ações, levando em consideração o
levantamento das necessidades da instituição parceira. Mais de 3.000 pessoas da cidade de Araxá já
foram beneficiadas com o programa.
Contudo, os benefícios não dizem respeito somente à sociedade, mas também, aos colaboradores, pois
estes visualizam um motivo a mais para se motivarem, fazendo bem para os mais necessitados e, como
consequência, para sua saúde física e mental. A empresa que conta com colaboradores mais felizes
também torna a sociedade um melhor lugar para se viver, garantindo o desenvolvimento sustentável
para todos e certamente contribuindo para um mundo melhor.
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Buscando ampliar e intensificar sua interação junto à sociedade Araxaense, a Empresa criou em maio
de 2011 o Programa Bem Brasil de Portas Abertas. Um projeto que traz um novo sentido na forma de
exposição da Bem Brasil para a sociedade, proporcionando um compartilhamento de ideias e valores
mais efetivo.
O projeto visa “abrir as portas” da Bem Brasil para as escolas municipais de Araxá, onde eram
realizadas visitas dos alunos das escolas municipais através de um planejamento anual. Mensalmente,
são realizadas um conjunto de atividades, tais como: visita ao longo da indústria, degustação de
produtos e palestras voltadas à preservação do meio ambiente e alimentação saudável, todas
acompanhadas por colaboradores dos diversos setores da empresa que monitoravam a visita, sanavam
as dúvidas e garantiam a segurança dos visitantes. O divertido dia é encerrado com a degustação das
Batatas Bem Brasil. Mais de 1000 crianças já visitaram a indústria e se divertiram levando lembranças
que ficarão marcadas para sempre em seus corações.
A Bem Brasil possui uma parceria com a “Sala Verde” do município de Araxá, que visa ao
desenvolvimento de ações complementares ao Projeto Coleta Seletiva nas Escolas, para adequação de
todas as dependências das instituições de ensino, para oportunizar a separação de resíduos recicláveis
e não recicláveis e sua destinação adequada. O ambiente é mais do que propício para a construção de
uma nova consciência. O Projeto também tem como objetivo tornar-se referência para demais
instituições municipais, estaduais e federais, por meio da distribuição de um guia de coleta seletiva nas
escolas, o qual contempla os resultados obtidos a partir da implantação do projeto. A empresa
acredita, juntamente com a Sala Verde, que a educação é a base para nosso futuro sustentável. A
conscientização das crianças é o caminho para uma sociedade mais limpa, mais atuantes e mais
responsável.
7.3

Geração de Empregos
Atualmente a Bem Brasil Alimentos conta com 529 colaboradores diretos e mais de 5.000 indiretos,
em especial nas atividades de transporte de matéria-prima, insumos e distribuição do produto
acabado, bem como no cultivo da batata. A empresa adota políticas de certificação e de parcerias e
contratos com os principais fornecedores. Adota ainda uma política de contratação e retenção de
colaboradores oferecendo, além da remuneração compatível com o mercado, vários tipos de benefícios
dentre os quais podemos destacar: plano médico e odontológico, seguro de vida, cartão alimentação,
restaurante no local de trabalho, transporte até a fábrica, cesta básica, convênios com drogarias e
farmácias, entre outros.

8

Agradecimentos
O exercício de 2017 apresentou resultados adequados levando-se em considerações as questões
operacionais relativas ao startup da nova unidade fabril de Perdizes – MG. Relevante é destacar a
agilidade com a qual os problemas foram resolvidos, sobretudo pela recuperação de desempenho
verificada no segundo semestre de 2017. Esta recuperação foi determinante para que a Empresa não
apresentasse resultados negativos, bem como redução em sua participação de mercado. Diante deste
quadro, aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação,
aos clientes pela preferência e aos fornecedores e instituições financeiras pela contínua colaboração e
confiança.
Perdizes – MG, 12 de dezembro de 2018

Diretor
João Emilio Rocheto

* * *
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e aos Quotistas
Bem Brasil Alimentos Ltda.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Bem Brasil Alimentos Ltda. ("Empresa"), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bem Brasil Alimentos Ltda., em 31 de dezembro
de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em
relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase
Partes relacionadas
Chamamos atenção para a Nota 26 às demonstrações financeiras, que descreve que a Empresa mantém
saldos e realiza transações com seus acionistas e outras partes relacionadas em montantes significativos
em relação à sua posição patrimonial e financeira e aos resultados de suas operações. Nossa opinião não
está ressalvada em relação a esse assunto.
Outros assuntos
Valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras da Empresa em 31 de dezembro 2016 foram auditadas por outros auditores,
cujo relatório, datado de 4 de maio 2017, expressa uma opinião com ressalva devido à impossibilidade de
concluir sobre a exatidão do saldo do ativo imobilizado, o qual estava registrado a menor que os controles
auxiliares por R$ 8.935 mil, não conciliado até a data de finalização das demonstrações financeiras, bem
como pela não conclusão, pela administração, da avaliação das vidas úteis remanescentes dos referidos
ativos.
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Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras da Empresa em 31 de dezembro de 2017,
examinamos também os ajustes descritos na Nota 2.5 que foram efetuados para alterar as demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados
e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros
procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Empresa referentes ao exercício de 2016 exceto com
relação aos ajustes e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as
demonstrações financeiras de 2016 tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
3
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Como parte de um a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade
operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Ribeirão Preto, 13 de dezembro de 2018

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Luís Fernando de Souza Maranha
Contador CRC 1SP201527/O-5
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Bem Brasil Alimentos Ltda.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Outros ativos

Nota

2016
(Reapresentado
(Nota 2.5))

5
6
7
8
10
9

Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos

2017

2.117
68.745
129.534
88.824
13.512
293

1.537
55.087
31.320
4.338
5.343
370

303.025

97.995

Passivo

Circulante
Contas a pagar a fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Tributos parcelados
Instrumento financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos
Outros passivos

Nota

2017

2016
(Reapresentado
(Nota 2.5))

13
15
14
16

125.158
7.059
3.338
3.662
465
234.745
8.740

57.457
6.312
4.726
4.627
465
61.808
8.769

383.167

144.164

29.560
13.702
95.346
47.516

11.662
4.849
153.564
40.492

Total do passivo não circulante

186.124

210.567

Total do passivo

569.291

354.731

50.000
56.919

50.000
37.980

17
18

Total do passivo circulante
Não circulante
Contas a pagar a fornecedores
Tributos parcelados
Empréstimos e financiamentos
Provisões para contingências

19
10
21

33.843
9.277
26
43.146

20.290

11
12

329.993
46

324.388
38

Total do ativo não circulante

373.185

344.716

Patrimônio liquido
Capital social
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

106.919

87.980

Total do ativo

676.210

442.711

Total do passivo e patrimônio liquido

676.210

442.711

Imobilizado
Intangível

11.200
9.090

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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13
16
17
19

20

Bem Brasil Alimentos Ltda.
Demonstração do resultado
Exercícios findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Nota

2017

2016
(Reapresentado
(Nota 2.5))

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos

23
24

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) líquidas

24
24
24

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial

25
25
25

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Despesas com imposto de renda e contribuição social

22

Lucro líquido do exercício

428.622
(355.965)

387.899
(315.864)

72.657

72.035

(32.570)
(25.976)
35.559

(23.551)
(20.011)
(3.267)

49.670

25.206

1.652
(23.538)
219

1.321
(10.242)
865

28.003

17.150

(9.064)

(2.962)

18.939

14.188

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos Ltda.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2017

2016
(Reapresentado
(Nota 2.5))

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

18.939

14.188

-

-

18.939

14.188

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos Ltda.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais



Capital
social

Lucros
acumulados

Total

Em 1 de janeiro de 2016
Ajustes de exercícios anteriores (Nota 2.5)

50.000

56.157
(23.669)

106.157
(23.669)

Saldo de abertura ajustado
Lucro líquido do exercício
Juros sobre o capital próprio

50.000

32.488
14.188
(8.696)

82.488
14.188
(8.696)

Em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado (Nota 2.5))

50.000

37.980

87.980

18.939

18.939

56.919

106.919

o

Lucro líquido do exercício
Em 31 de dezembro de 2017

50.000

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos Ltda.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais



2017

2016
(Reapresentado
(Nota 2.5))

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

28.003

17.150

16.777
11
(18.771)
19.880
2.123
48.022

4.132
(40)
9.993
7.946
39.181

(15.781)
(96.856)
(84.486)
(6.246)
(8.049)
77
(211.341)

162
(2.816)
(2.230)
(15.529)
(7.982)
(83)
(28.478)

85.599
747
(1.388)
7.888
(29)

14.482
1.447
(73)
1.502
2.218

92.817

19.576

(70.502)

30.279

(26.615)

(721)
(29.667)

Caixa líquido originado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

(97.117)

(109)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível

(11.627)

(112.912)

Caixa aplicado nas atividades de investimentos

(11.627)

(112.912)

425.964
(316.640)

140.868
(36.655)

109.324

104.213

Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa oriundo das atividades operacionais:
120302Depreciação e amortização
# Resultado na alienação de ativos
Provisões para contingências
Juros e variações cambiais, liquidas
Provisão para devedores duvidosos
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos
Impostos
a recuperar
a recuperar
Depósitos
Depósitos
judiciais
judiciais
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
ContasContas
a pagar
a pagar
a fornecedores
a fornecedores
Salários e encargos sociais
Imposto
Impostos
de renda
e contribuições
e contribuiçãoasocial
recolher
diferidos
Tributos
Tributos
parcelados
parcelados
Instrumento
Outros
financeiros
passivos derivativos

Caixa originado pelas (aplicado nas) atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Caixa originado pelas atividades de financiamentos
Aumento (diminuição) do saldo de caixa e equivalentes de caixa

580

(8.808)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

1.537

10.345

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

2.117

1.537

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Bem Brasil Alimentos Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1



Contexto operacional
A Bem Brasil Alimentos Ltda., “Empresa” é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com
sede e foro no município de Araxá/MG, constituída em 20/10/2003, com objetivo principal de
industrialização e comercialização de batatas pré-fritas, sendo seu objetivo social a importação,
exportação, industrialização e comércio de produtos alimentícios e da agropecuária, bem como o
estabelecimento de parcerias com produtores rurais e as atividades delas decorrentes.

1.1

Histórico das operações
Apesar de fundada ao final do ano de 2003, a empresa iniciou a fase de construção da planta (fase préoperacional) em agosto de 2005 e o início efetivo das operações em dezembro/2006, com um orçamento
inicial de R$ 50.000, que foi financiado pelos sócios (R$ 15.000), pelo Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais (BDMG) e Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com R$
35.000 restantes.

1.2

Perspectivas de crescimento
Com o firme propósito de alcançar 30% de market-share no segmento, a empresa investiu em 2011 na
ampliação da capacidade de produção, passando de 40 mil para 100 mil toneladas/ano, aplicando mais de
R$ 50.000 em novos equipamentos e na ampliação da capacidade de armazenamento, que aumentou de 2
mil para 16 mil toneladas, o que lhe garante a manutenção de um estoque regulador capaz de abastecer o
mercado por cerca de 50 dias.
Em 2014, a empresa iniciou a construção de uma nova planta industrial localizada no município de
Perdizes, a cerca de 50 km de Araxá, no Triângulo Mineiro. As novas instalações exigiram investimentos
da ordem de R$ 270.000, também financiados pelos sócios da empresa (aproximadamente 30%) e
recursos do BDMG, BNDES e bancos privados (70%). Com a nova indústria, a Bem Brasil tem sua
produção multiplicada em 2,5 vezes, passando de 100 mil para 250 mil toneladas ano. A nova planta teve
suas atividades iniciadas em fevereiro de 2017, gerando aproximadamente 200 novos empregos diretos e
cerca de 1.400 indiretos. Os investimentos iniciais, realizados em 2014, totalizaram R$ 24.800, com
acréscimo de R$ 141.900 em 2015, totalizando R$ 166.700, e todo restante em 2016, chegando ao
investimento de aproximadamente R$ 270.000. Os investimentos em qualidade do produto, controle de
estoque, logística adequada e atendimento ao cliente são contínuos, sendo estes os pontos principais na
busca do objetivo almejado pela empresa. Tal investimento se deve ao crescente aumento do consumo
nacional, que nos últimos oito anos saltou de 100 mil para 476 mil toneladas/ano. O mercado brasileiro de
french fries é atendido basicamente pelas importações argentinas e europeias, que representam 74% do
mercado.
Mesmo diante da conjuntura nacional adversa, a Bem Brasil tem obtido crescimento extremamente
significativo. Em 2017 o mercado cresceu a uma taxa de 8%, enquanto a Bem Brasil teve um crescimento
médio de 19%, ganhando market-share ao longo do período. Em 2017, a Bem Brasil fechou o ano com
26% de participação de mercado, ante os 23% em 2016. A expectativa de crescimento para 2018 gira em
torno de 50% em volume, estimando-se um market-share de 36%.

1.3

Unidade de perdizes segue os melhores padrões internacionais
A unidade fabril está situada na fazenda no Grupo Rocheto, em uma área de 400 mil m2 e ao lado de uma
das maiores áreas de plantio de batatas do país. Os padrões do projeto também trazem superlativos em
relação à inovação e nos padrões de produção importados dos EUA e Europa. A fábrica, a maior do país,
está focada no mercado consumidor de batatas congeladas, que hoje é de cerca de 470 mil toneladas/ano,
mas que tem crescido, em média, 14% ao ano. O brasileiro consome aproximadamente 2,0 kg de batatas
pré-fritas congeladas anualmente, mas há muito que crescer, se compararmos ao consumo do europeu,
por exemplo, que chega a 15 kg per capta ano.
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1.4



Planta industrial
Modernidade, sustentabilidade, inovação e eficiência nos processos são os principais pilares da empresa.
Todo trabalho pesado da fábrica de Perdizes que pôde ser adequado para automação foi contemplado, no
sentido de tornar o ambiente fabril mais seguro às pessoas. A câmara fria, por exemplo, onde serão
armazenadas as embalagens de batata pré-frita, é toda automatizada, para maior eficiência no controle de
estoque e maior segurança das pessoas. A temperatura ambiente na câmara pode chegar a -22C. A fábrica
é uma sequência de grandes galpões, revestidos de painéis isotérmicos de aço inox, para atender às
exigências de higiene, o que retrata grande inovação. O acesso à área produtiva é todo segmentado para
garantir a eficiência do processo e a segurança do trabalhador. Um corredor com amplas janelas propicia a
vista plena da área de processamento. O conceito de sustentabilidade arraigado ao Planejamento
Estratégico da Bem Brasil desde a construção da fábrica de Araxá, possui três ramificações, sobre as quais
a gestão da empresa se debruça para atingir suas metas – Ambiental, Social e Econômica. A captação da
água, outorga para o uso do recurso, tratamento e controle de efluentes seguem os padrões de
licenciamento ambiental e inovam em relação à captação de águas pluviais (de chuva), além do reuso dos
descartes que ocorrem no processo industrial. Eficiência nos processos e respeito ao ser humano, em
qualquer âmbito de relacionamento com a empresa, foram as premissas para que esse projeto saísse do
papel. A fábrica como um todo terá mais frentes de automação, porque o ser humano tem muito mais a
oferecer, redirecionando o melhor de suas competências em outras áreas onde o profissional seja
fundamental. A equipe Bem Brasil não mede esforços transformar o ambiente de trabalho em um dos
melhores lugares para se trabalhar.

2

Base de preparação das demonstrações contábeis

2.1

Declaração de conformidade



As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela administração em 13 de dezembro de
2018.
2.2

Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e
determinados ativos e passivos financeiros, quando aplicável, foram mensurados ao valor justo.

2.3

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Empresa são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Empresa atua ("a moeda funcional"). Estas são apresentadas em Reais, que
é a moeda funcional e de apresentação da Empresa. Todas as informações contábeis apresentadas em Real
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado outra forma.

2.4

Estimativas e premissas contábeis
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas
contábeis. As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações contábeis, estão concentradas em: (i) estoques – nota explicativa 6; (ii) depreciação do
ativo imobilizado – nota explicativa 10 e; (iii) custos dos produtos vendidos – nota explicativa 17.
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2.5



Reapresentação das cifras comparativas
Em 2017, a administração da Empresa identificou e decidiu registrar contabilmente determinados efeitos
não contabilizados em 2016. Consequentemente, as demonstrações financeiras da Empresa, do exercício
findo em 31 de dezembro de 2016, apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo
reapresentadas como demonstrações financeiras correspondentes. A administração decidiu pela não
reapresentação do balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2016, considerando que esses ajustes estão
restritos à rubricas específicas das demonstrações financeiras, sem impacto material sobre as informações
do balanço patrimonial de abertura, e sem prejuízo de entendimento para os usuários das suas
informações financeiras, conforme previsto pelo Pronunciamento Técnico CPC 26 – "Apresentação das
Demonstrações Contábeis", item A 40, que desobriga a reapresentação da terceira coluna do balanço
patrimonial no cenário acima.
Os efeitos dessa reapresentação no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, e em 1º de janeiro de
2016, bem como na demonstração do resultado de 2016 estão demonstrados a seguir. Esses efeitos, apesar
de alterarem o lucro antes dos impostos e determinadas movimentações para a apuração do caixa gerado
nas operações, não impactaram o caixa líquido das atividades operacionais, de investimento e de
financiamento, originalmente apresentados na demonstração dos fluxos de caixa para o exercício de 2016.

(a)

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016
Ativo
Circulante
Não circulante

Item

Original

(i)
(ii, iii, v e vi)

Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Não circulante
Patrimônio líquido

(v e vi)
(i a v)

Total do passivo e patrimônio líquido

(b)

Reclassificações

Ajustes

Reapresentado

98.619
369.531

(39.448)

(624)
14.633

97.995
344.716

468.150

(39.448)

14.009

442.711

144.164
209.682
114.304

(39.448)

40.333
(26.324)

144.164
210.567
87.980

468.150

(39.448)

14.009

442.711

Demonstração do resultado do exercício de 2016
Item

Receita
Custo das vendas e serviços
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) líquidas
Lucro operacional
Resultado financeiro
Lucro antes do IR e CS
Despesas com imposto de renda e
contribuição social

Original

Reclassificações

Ajustes

Reapresentado

394.798
(315.864)

(6.275)

(624)

387.899
(315.864)

(6.275)
6.275

(624)

(ii e iv)

78.934
(29.826)
(20.011)
728

(3.995)

72.035
(23.551)
(20.011)
(3.267)

(iii e iv)

29.825
(8.851)

(4.619)
795

25.206
(8.056)

20.974

(3.824)

17.150

1.169

(2.962)

(2.655)

14.188

(i)

(i)

(v)

(4.131)

Lucro líquido do exercício

16.843
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(c)



Saldos do balanço patrimonial
de abertura em 1º de janeiro de 2016
Item

Contingências
Imposto de renda e contribuição social diferidos

(iv)
(v)

Lucros acumulados

Ajustes

38.128
(14.459)
(23.669)

(d)

Descrição dos ajustes nas cifras comparativas

(i)

Refere-se aos descontos contratuais já negociados com clientes e registrados por regime de competência,
no montante de R$ 624, em contrapartida da Receita de vendas. Adicionalmente, a Empresa reclassificou
despesas dessa mesma natureza, no montante de R$ 6.275, para a rubrica Receitas de vendas e que antes
estavam apresentadas como Despesas com vendas.

(ii)

Refere-se à baixa de créditos de ICMS provenientes de aquisições de bens do ativo imobilizado
contabilizados erroneamente em desacordo com os registros auxiliares e documentação suporte no
montante de R$ 2.114.

(iii)

Refere-se à capitalização de encargos financeiros atribuíveis à construção de determinados bens do ativo
imobilizado, conforme determina o Pronunciamento Técnico CPC 20 (R1) - "Custos de Empréstimos", no
montante de R$ 1.119, antes contabilizados como despesas financeiras.

(iv)

Constituição de provisão para contingências de natureza tributária, no montante estimado de R$ 40.333,
sendo que o montante de R$ 38.128 foi registrado em contrapartida do saldo de lucros acumulados em 1º
de janeiro de 2016 por tratar-se de efeitos apurados em exercícios anteriores.

(v)

Reconhecimento dos tributos diferidos no montante de R$ 15.628, sendo que o montante de R$ 14.459 foi
reconhecido em contrapartida do saldo de lucros acumulados em 1º de janeiro de 2016, os quais foram
calculados sobre os efeitos acima.

(vi)

Reclassificação dos depósitos judiciais do ativo não circulante para o passivo não circulante, no montante
de R$ 32.911, para apresentação como redutora da provisão para contingências relacionadas, e
reclassificação dos tributos diferidos do passivo não circulante para o ativo não circulante no montante de
R$ 6.537 para adequada apresentação dos créditos tributários diferidos constituídos sobre os ajustes.

3

Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição
em contrário.

3.1

Instrumentos financeiros

3.1.1

Ativos financeiros não derivativos
A Empresa reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram
originados. Os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Empresa se torna uma das
partes das disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa um ativo financeiro quando os
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Empresa transfere os direitos ao
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual
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essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual
participação que seja criada ou retida pela Empresa nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou
passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa detém o direito legal de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. A Empresa possui os seguintes ativos financeiros não derivativos: ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e títulos mantidos até o
vencimento. A Empresa, quando toma parte de instrumentos financeiros, classifica esses instrumentos
conforme descrito:
(i)

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resultado
Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja
classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento
inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros
mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo, e mudanças no valor
justo desses ativos, os quais levam em consideração qualquer ganho com dividendos, são reconhecidas no
resultado do exercício.

(ii)

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados
no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos
de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao
valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.

(iii)

Títulos mantidos até o vencimento
São os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e com vencimento fixo,
que a Empresa tem a intenção e a capacidade de manter até o seu vencimento, exceto aqueles inicialmente
designados como valor justo por meio do resultado, disponíveis para venda ou empréstimos e recebíveis.
Os títulos classificados como mantidos até o vencimento podem ser cotados em um mercado ativo.
Adicionalmente para que um ativo financeiro seja considerado como mantido até o vencimento ele deve
ter um prazo de vencimento conhecido ou determinável. A mensuração inicial de um título mantido até o
vencimento deve ser realizada pelo seu valor justo do ativo, e subsequentemente, deve-se considerar o
método do custo amortizado para sua mensuração. A empresa designou para esta categoria as aplicações
financeiras em CDB.

(iv)

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses ou com possibilidade de resgate
imediato, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de
contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garantidas, quando utilizadas, são
demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos e Financiamentos", no passivo circulante.

3.1.2

Passivos financeiros não derivativos
A Empresa reconhece seus passivos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos
financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos
inicialmente na data de negociação na qual a controladora e suas controladas se tornam uma parte das
disposições contratuais do instrumento. A empresa baixa um passivo financeiro quando têm suas
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obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. Os ativos e os passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenham
o direito legal de compensar os valores e tenham a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar
o ativo e quitar o passivo simultaneamente. A Empresa tem os seguintes passivos financeiros não
derivativos: Passivos mensurados pelo custo amortizado e valor justo por meio do resultado. Tais passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, estes passivos são medidos pelo custo amortizado pelo método
dos juros efetivos.
3.1.3

Instrumentos financeiros derivativos
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo. Custos de transação atribuíveis são reconhecidos no
resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor
justo e as variações no valor justo são registradas no resultado do exercício. A Empresa utiliza
instrumentos financeiros derivativos em sua gestão de riscos financeiros e as principais operações se
resumem em Swaps Financeiros (variação cambial de USD x DI).

3.1.4

Redução ao valor Recuperável (Impairment)

(i)

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. A evidência
objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode incluir o nãopagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Empresa
sobre condições de que a Empresa não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou
emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além
disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo
do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Ao avaliar a perda de valor
recuperável de forma coletiva a Empresa utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência,
do prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da
administração quanto as premissas se as atuais condições econômicas e de crédito são tais que as perdas
reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas. Uma redução
do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a
diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa
de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de
provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor são reconhecidos através da reversão
do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de
valor é revertida e registrada no resultado. Não há evidências de valor recuperável inferior ao registrado
contabilmente para os principais ativos financeiros da Empresa (Contas a receber e Outros créditos).

(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Empresa são revistos a cada data de apresentação para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável
do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o
valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos que
reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos
específicos do ativo. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas no resultado. As perdas de
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valor recuperável são revertidas somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse
sido reconhecida. A Empresa identificou que não há evidências de valor recuperável inferior ao registrado
contabilmente para os principais ativos não financeiros.
Em 31 de dezembro, os instrumentos financeiros são como segue:
2017
Ativ o
Em préstim os e recebív eis
Caix a e equiv alentes de caix a
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Depósitos judiciais
Outros ativ os

Passiv o
Outros passiv os financeiros
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Outros passiv os
Instrumento financeiros deriv ativ os

3.2

2016

2.1 1 7
68.7 45
88.824
33.843
293

1 .537
55.087
4.338
32.91 1
37 0

1 93.822

94.243

1 25.1 58
330.091
8.7 40
465

57 .457
21 5.37 2
8.7 69
465

464.454

282.063

Contas a receber
Os valores mantidos nas contas a receber decorrem das vendas de batatas pré fritas, batata em flocos,
importados, produtos industrializados por terceiros e outros produtos derivados da batata in natura, cujos
pagamentos são realizados num prazo mínimo de 30 e máximo de 90 dias. As contas a receber de clientes
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Se o
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

3.3

Estoques:

(i)

Produtos acabados
Estes estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método
de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende os
custos de matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de
produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor
líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos
estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

(ii)

Embalagens, matéria-prima e almoxarifado
Estes estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método
de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel.
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(iii)



Adiantamentos a fornecedores de matéria-prima
Estes valores são demonstrados ao valor justo, não havendo indicadores de não realização. Quando
aplicável, foi realizada a conversão para o real, com a devida atualização dos saldos.

3.4

Impostos a recuperar
Créditos tributários apropriados em ativo circulante e não circulante, com base nos critérios legais
vigentes. Análises sobre recuperabilidade e apresentação foram observados quando da classificação dos
valores, sendo que para registro inicial foi adotado o critério de valor justo.

3.5

Imobilizado:

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo, não havendo itens
produzidos internamente. Eventualmente, em situação de alienação, o custo original de aquisição e
depreciação acumulada são atribuídos ao resultado, bem como as receitas de alienação oriundas da
operação. Itens de imobilizado em andamento são transferidos para os referidos grupos quando da
finalização de sua construção e início da operação, quando, então, é iniciada a depreciação;

(ii)

Custos subsequentes
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados
com os gastos serão auferidos pela Empresa. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são agregados
ao custo de produção e, eventualmente, ao resultado;

(iii)

Custos com empréstimos
Os juros e variações cambiais incorridos sobre as captações via Finimp e outras modalidades, mantidas
como adiantamentos a fornecedores ou mesmo em fornecedores, foram capitalizadas de forma líquida
para formação do ativo imobilizado em construção, quando elegível de acordo com a prática contábil.

(iv)

Depreciação
Os terrenos não são depreciados. Os demais itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear
considerando as vidas úteis definidas pela legislação fiscal, as quais, no entendimento da administração, se
aproximam da vida útil real estimada para os referidos ativos, como segue:
Anos
Edificações e benfeitorias

25

Máquinas e equipamentos industriais

10

Móveis, utensílios e ferramentas

10

Equipamentos de processamento de dados
(v)

5

Adiantamentos a fornecedores
Valores destinados a fornecedores e prestadores de serviço para construção da nova fábrica, registrados
por competência e devidamente atualizados, quando aplicável.
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3.6



Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por fornecimento de matéria prima ou serviços
substancialmente aplicados nas operações da fábrica, sendo classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estas obrigações são apresentadas como
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado.

3.7

Obrigações trabalhistas e fiscais
Estas obrigações são reconhecidas pelo regime de competência, apuradas em conformidade com as
legislações vigentes e classificadas em passivo circulante e não circulante, conforme o prazo de sua
exigibilidade, são apresentados devidamente atualizados, quando aplicável.

3.8

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa possui uma obrigação real legal ou
constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido na data das demonstrações financeiras. Depósitos judiciais, quando relacionados às provisões
constituídas, são apresentados como redutores das provisões para contingências, no passivo não
circulante, e estão apresentados em seus valores originais, acrescidos de atualização monetária. Quando
não há provisão correspondente, os mesmos são apresentados no ativo não circulante.

3.9

Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração
do resultado durante o exercício em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Empresa tenha
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do
balanço. Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial
para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo
quando for provável que eles resultarão em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como
despesa financeira no exercício em que são incorridos. O risco cambial sobre operações em dólar é
mitigado através de contratos de swap.

3.10

Outras obrigações
Registrados em regime de competência, sendo que os juros sobre capital próprio foram mensurados
observando a legislação vigente.

3.11

Capital social
As cotas de capital social são classificadas no patrimônio líquido, em seu respectivo valor histórico. Por se
tratar de uma empresa constituída na forma de sociedade limitada, contudo, considerada como empresa
de grande porte e, portanto, equiparada às companhias abertas, os saldos de lucros acumulados foram
destinados para reservas de lucros. Integralização ou distribuição destas reservas são deliberadas pelos
sócios.
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3.12



Reconhecimento da receita e custo dos produtos vendidos
As receitas compreendem o valor justo da comercialização de batatas, estas são apresentadas líquidas dos
impostos incidentes: Pis (1,65%) e Cofins (7,6%), portanto, regime cumulativo e ICMS (12% em média)
sobre faturamento, sendo que há incentivo fiscal gerando efetivamente débitos da ordem de 6%. A
Empresa reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que
benefícios econômicos futuros fluirão para a Empresa e quando critérios específicos tiverem sido
atendidos, pelo regime de competência.
Os custos com produtos vendidos englobam os gastos com matéria-prima, pessoal e encargos sociais,
depreciação e amortização, gastos diretos com manutenção e conservação, além de outros gastos
diretamente relacionados ao processo produtivo. Estes são apropriados inicialmente aos estoques e
reconhecidos ao resultado quando da comercialização dos produtos, tendo como base o critério de custo
médio ponderado, em regime de competência.

3.13

Subvenção e assistência governamentais
O incentivo fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Minas Gerais é previsto no Regulamento de ICMS,
em seu artigo n° 75, inciso XX, sendo assegurado crédito presumido ao estabelecimento beneficiador de
batatas, nas saídas destinadas a contribuinte do imposto, de valor equivalente a 50% (cinquenta por cento)
do imposto debitado, não havendo prazo prescricional para este incentivo. Tal incentivo não é
caracterizado como subvenção ou mesmo assistência governamental para fins de registro contábil, o que
ensejaria em sua constituição como reservas de incentivos fiscais, mas sim como redução tributária,
considerando ainda que não é exigido do contribuinte qualquer tipo de contraprestação pelo incentivo
obtido.

3.14

Despesas administrativas, comerciais e tributárias
Representam os gastos relacionados as atividades administrativas e comerciais da Empresa, portanto,
distintos da operação produtiva, reconhecidos em conformidade com as condições de exigibilidade. Agrega
ainda impostos, taxas e contribuições não incidentes diretamente sobre o faturamento.

3.15

Encargos financeiros líquidos
As despesas e receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido pelo regime de
competência, utilizando-se do método da taxa efetiva de juros.

3.16

Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados com base nas leis tributárias vigentes
na data de encerramento destas demonstrações contábeis, somente na proporção da probabilidade de que
lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas ou
exigidas. As alíquotas para fins de cálculo são 25% (15% normal e 10% a título de adicional) e 9%,
respectivamente, para o imposto de renda e contribuição social. Da mesma maneira, o imposto de renda e
contribuição social correntes são mensurados com base nas alíquotas utilizadas para os impostos
diferidos, apresentados de forma líquida no passivo, na situação de saldo devedor ou no ativo, quando as
antecipações que excedem o montante final apurado no exercício.
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4
4.1



Conversão de moeda estrangeira
Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais, que é a moeda
funcional da empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

4.2

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, quando aplicável,
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens
são remensurados e os efeitos atribuídos na demonstração do resultado do exercício como receitas e
despesas financeiras.

5

Caixa e equivalentes de caixa

Composição dos saldos de caixa e equivalentes, na data-base destas demonstrações contábeis, é dada no
quadro abaixo. As aplicações financeiras possuem liquidez diária e o resgate antecipado não ocasiona
perdas financeiras significativas.
2017

Caix a
Bancos conta mov imento
Aplicações financeiras

6

Contas a receber

2
87 9
1 .236

2
1 .485
50

2.1 1 7

1 .537

2017

Contas a receber de clientes
( - ) Prov isão para dev edores duv idosos

2016

2016

7 0.868
(2.1 23)

55.087
-

68.7 45

55.087

A Empresa mantém acordos contratuais com seus clientes, os quais determinam a concessão de descontos
comerciais e financeiros (conforme volume, época do ano, aniversário de loja, etc.) e que são registrados
contabilmente no momento em que são reconhecidas as correspondentes receitas, ou seja, de acordo com
sua competência.
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A composição das contas a receber, por idade de vencimento, em dias, é como segue:
2017

2016

A v encer
até 30 dias

44.07 8

38.261

de 31 a 60 dias

1 4.091

1 0.399

327

1 .1 82

58.496

49.842

até 30 dias

8.1 93

2.7 7 8

de 31 a 60 dias
acima de 60 dias

902
3.27 7

2.467

1 2.37 2

5.245

7 0.868

55.087

acima de 60 dias
Vencido

Os valores a receber são demonstrados por ordem de representatividade, sendo que os dezessete
principais clientes da empresa (grandes redes de varejo) representam cerca de 58% das contas a receber,
a totalidade das operações é indexada em Reais. Itens vencidos estão em processo de negociação, sendo
que a Administração estima não haver risco de perdas.
A provisão para devedores duvidosos foi constituída em 2017, para fazer face à expectativa de perda da
administração para os títulos vencidos a longa data. Em 31 de dezembro de 2016, não havia provisão para
perda constituída, conforme resultado da avaliação da administração.
7

Estoques
A composição dos principais grupos classificáveis em estoques é dada como segue. Parte significativa do
estoque de matéria-prima (batatas in natura) encontra-se armazenada em poder de terceiros.
2017
Produtos acabados
Matéria-prima
Materiais de embalagem
Estoque em poder de terceiros

2016

91 .1 53
29.1 7 0
5.065
4.1 46

1 5.008
1 0.47 8
3.7 58
2.07 6

1 29.534

31 .320

Os estoques de produtos acabados incluem as batatas pré-fritas, batatas em flocos e outras batatas já
processadas.
Os estoques de matéria-prima incluem as batatas in natura e a granel (cortada e frita, mas não embalada).
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8



Adiantamentos a fornecedores
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:
2017
Aquisição de matéria-prima
Fornecedores insumos div ersos

2016

83.7 96
5.028

4.338

88.824

4.338

Os adiantamentos para a aquisição de matéria-prima acima mencionados referem-se a antecipações
financeiras a partes relacionadas (Nota 26).
9

Outros ativos
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:

Adiantamento a colaboradores
Premios de seguros a apropiar
Outras despesas antecipadas

10

2017

2016

1 60
21
112

21 2
50
1 08

293

37 0

Impostos a recuperar
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:
2017
ICMS a recuperar
IPI a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a Recuperar
COFINS a Recuperar

Circulante
Não circulante

2016

1 2.637
836
3.298
1 .21 1
1 .503
3.304

1 1 .394
640
3.297
1 .21 2

22.7 89

1 6.543

(1 3.51 2)

(5.343)

9.27 7

1 1 .200

Em 31 de dezembro de 2017, a Empresa possui créditos tributários de ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), no montante de R$ 11.580 mil, provenientes de aquisições de ativos imobilizados.
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Imobilizado
O quadro abaixo demonstra o detalhamento das movimentações do imobilizado (valor original e
depreciação), durante o exercício.
T ax a m édia
anual de
depreciação
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

Custo

Depreciação
acum ulada

2017

2016

Líquido

Líquido

1 .037
8.094
60.804
1 .560
1 .07 7
1 02
1 .223
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
298.21 2

(7 .31 0)
(45.025)
(930)
(552)
(1 02)
(87 8)
(9.338)
(3.347 )
(3.629)
(1 1 .97 9)

1 .037
7 84
1 5.7 7 9
630
525
345
1 2.481
1 .802
1 0.37 7
286.232

1 .037
695
1 6.838
699
57 3
245
1 3.346
2.31 7
1 0.937
27 7 .7 01

41 3.082

(83.089)

329.993

324.388

1 0%
1 0%
25%
1 0%
1 0%
20%
4%
1 0%
1 0%
1 0%

Seguem as movimentações do ativo imobilizado:
Custo histórico
2016
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

Adições

T ransferências

2017

(21 0)
1 02
(27 6)
(305)
(1 95)
884

1 .037
8.094
60.804
1 .560
1 .07 7
1 02
1 .223
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
298.21 2

1 .037
7 .898
58.244
1 .47 7
1 .067
1 00
1 .024
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
27 7 .7 09

406
2.57 8
359
31 5
2
269
1 95
1 9.61 9

(1 20)
(7 0)
-

389.529

23.7 43

(1 90)

2015
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

Baix as

Adições

Baix as

41 3.082

2016

1 .037
7 .858
57 .866
1 .331
1 .050
98
1 .01 9
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
1 56.41 5

40
401
17 7
17
2
38
1 21 .294

(23)
(31 )
(33)
-

1 .037
7 .898
58.244
1 .47 7
1 .067
1 00
1 .024
21 .81 8
5.1 49
1 4.006
27 7 .7 09

267 .647

1 21 .969

(87 )

389.529



-
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Depreciação acum ulada

Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

Instalações
Máquinas e Equipamentos
Equipamentos de Informática/Eletronicos
Mov eis e Utensilios
Ferramentas
Veiculos
Edificações
Linha de Produção 2
Camara Fria 2
Linha de Produção 3

2016

Adições

Baix as

(7 .203)
(41 .406)
(7 7 8)
(494)
(1 00)
(7 7 9)
(8.47 2)
(2.832)
(3.069)
(8)

(1 07 )
(3.7 31 )
(1 52)
(58)
(2)
(1 66)
(866)
(51 5)
(560)
(1 1 .97 1 )

113
67
-

(7 .31 0)
(45.025)
(930)
(552)
(1 02)
(87 8)
(9.338)
(3.347 )
(3.629)
(1 1 .97 9)

(65.1 41 )

(1 8.1 28)

17 9

(83.089)

2015

Adições

(6.494)
(36.324)
(641 )
(424)
(97 )
(67 5)
(7 .608)
(2.31 8)
(2.509)
(6)

(7 09)
(5.082)
(1 41 )
(7 0)
(3)
(1 36)
(864)
(51 4)
(560)
(2)

(57 .096)

(8.081 )

Baix as
4
32
36

2017

2016
(7 .203)
(41 .406)
(7 7 8)
(494)
(1 00)
(7 7 9)
(8.47 2)
(2.832)
(3.069)
(8)
(65.1 41 )

Em 2017, Empresa concluiu a construção de sua unidade de Perdizes (Nota 1.4). Na construção dessa
unidade, que incluem edifícios e linhas de produção, a Empresa capitalizou encargos financeiros na ordem
de, aproximadamente, R$ 39.083, referente as operações de FINIMP e FINAME, sendo R$ 12.130 no
exercício de 2017 (2016 - R$ 11.009).
Adicionalmente, em 2017, a Empresa concluiu a conciliação entre o saldo contábil e os controles auxiliares
para os bens do ativo imobilizado, bem como finalizou, com o apoio de especialistas externos, a revisão da
vida útil remanescente dos referidos ativos. Como resultado desses trabalhos, a administração não
identificou ajustes significativos nos saldos de suas demonstrações financeiras de exercícios anteriores.
12

Intangível
Valores reconhecidos em conformidade com as respectivas legislações vigentes, onde se destacam:

Software
Marcas e patente
(-) Amortização acumulada



2017

2016

1 93
24
(1 7 1 )

1 82
21
(1 65)

46

38
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Seguem as movimentações do ativo intangível:
Custo histórico
2016
Marcas e patente
Software

Aquisições

Baix as

2017

21
1 82

3
11

24
1 93

203

14

21 7
Am ortização acum ulada

Software

13

2016

Adições

Baix as

2017

(1 65)

(6)

(1 7 1 )

(1 65)

(6)

(1 7 1 )

Contas a pagar a fornecedores
As composições dos saldos por vencimento e ordem de representatividade, são dispostas nos quadros,
sendo que os prazos para liquidação se concentram entre os próximos 30 e 90 dias, sendo que a
totalidade das operações é firmada em reais. Parte dos títulos apresentados como vencidos aguardam
liberação de contratos de Finame, ou mesmo estão pendentes de encontro de contas com os
adiantamentos a fornecedores do imobilizado.
2017
Fornecedores de matéria-prima
Fornecedores de ativ o imobilizado

Circulante
Não circulante

2016

1 25.1 58
29.560

57 .457
1 1 .662

1 54.7 1 8

69.1 1 9

(1 25.1 58)

(57 .457 )

29.560

1 1 .662

Em 31 de dezembro de 2017, não há títulos vencidos e não pagos pela Empresa. As contas a pagar para
fornecedores são exigíveis nos seguintes prazos, por dia:
2017

2016

Até 30 dias

66.449

45.081

De 31 a 60 dias

46.236

1 2.609

De 61 a 90 dias

7 .892

5.969

563

3.053

De 1 21 a 1 68 dias

454

1 .1 08

De 1 69 a 365 dias

2.1 98

503

30.927

7 96

1 54.7 1 8

69.1 1 9

De 91 a 1 20 dias

Acima de 365 dias
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Impostos e contribuições a recolher

No quadro a seguir é dada a composição destas obrigações, havendo saldos em parcelamento, cujas
parcelas estão sendo regularmente quitadas.
2017
COFINS a recolher
PIS a recolher
ICMS a recolher
IRRF a recolher
IRPJ e CSLL a recolher
Outros impostos a recolher

15

2016

608
1 .061
1 .392
248
29

1 .37 6
298
1 .27 3
1 .393
342
44

3.338

4.7 26

Salários e encargos sociais
No quadro a seguir é dada a composição destas obrigações, havendo saldos em parcelamento, cujas
parcelas estão sendo regularmente quitadas. Baseados na opinião dos assessores jurídicos da Empresa,
foi constituída provisão para contingências em níveis julgados suficientes para cobertura de eventuais
perdas, basicamente processos oriundos de demandas trabalhistas.
2017
Prov isões de férias, 1 3° salário e encargos sociais
INSS a recolher
Participação nos lucros e resultados
Salários a pagar
FGTS a recolher
Outras obrigações sociais

16

3.1 08
2.284

2016

1 .200
1 82
285

2.469
634
1 .826
981
1 61
241

7 .059

6.31 2

Tributos parcelados
No quadro a seguir é dada a composição dos saldos em parcelamento, cujas parcelas estão sendo
regularmente quitadas.
2017

Parcelamentos ordinários
PERT - Programa especial de regularização tributária

Circulante

1 0.536
6.828

9.47 6

1 7 .364

9.47 6

(3.662)

Não circulante

2016

1 3.7 02

(4.627 )
4.849

Em novembro de 2017, a Empresa aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 13.496/2017 ("PERT"),
migrando para esse novo programa parte dos débitos anteriormente classificados na modalidade de
Parcelamentos Ordinários. A administração da Empresa, por entender que não houve ganhos
representativos relacionados aos benefícios obtidos com a adesão ao referido parcelamento, os quais
incluem o abatimento de juros e multas, conforme previsto no regulamento, decidiu não efetuar qualquer
ajuste no montante de sua dívida com tributos parcelados.
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As parcelas mensais do PERT e dos demais parcelamentos ordinários vêm sendo pagas regularmente pela
Empresa.
Em 31 de dezembro de 2017, remanescem:
.
.
17

145 parcelas mensais em aberto do PERT, sendo o vencimento da última previsto para novembro de
2029; e
58 parcelas mensais em aberto dos demais parcelamentos ordinários, sendo o vencimento da última
previsto para outubro de 2022.

Empréstimos e financiamentos
As operações de crédito contratadas junto a instituições financeiras são demonstradas como segue, com
demonstrativo de vencimento das operações:
Modalidade
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Credito Rural
FINAME
FINAME
FINIMP
Contas garantidas

Encargos
4,91 % a.a à 25,34% a.a
5,50% a.a.
3,84% a.a + 1 00% CDI
6,34% a.a à 1 7 ,32% a.a
6,36% a.a + remuneração 3,5% a.a
5,60% a.a à 7 ,20% a.a+ 1 00% CDI
4,91 % a.a à 9,80% a.a
1 0,25% a.a à 1 8,00% a.a
Subcrédito 1 : 4,58% a.a + Subcrédito 2: 9,5% a.a
3,00% a.a à 7 ,00% a.a
4,00% a.a à 6,00% a.a
1 0,00% a.a à 1 8,00% a.a

Vencim ento
final
201 8
2020
2023
201 9
201 9
2021
201 9
2021
2023
2023
2021
201 8

Circulante

2017
9.268
1 4.500
29.329
1 7 .006
1 4.97 3
34.425
1 7 .31 5
1 09.982
7 .27 0
57 .831
8.1 22
1 0.07 0
330.091
(234.7 45)

Não circulante

95.346

2016
1 8.409
8.345
31 .061
1 6.545
1 .87 5
23.7 83
35.303
7 4.501
5.548
2
21 5.37 2
(61 .808)
1 53.564

Em 31 de dezembro de 2017, conforme condições contratuais estabelecidas em determinados contratos de
empréstimos e financiamentos, a Empresa, deveria cumprir, no encerramento do exercício social, a
atendimento à determinados índices financeiros, sob pena de permitir ao credor exigir antecipadamente o
pagamento da dívida no caso do não atendimento desses índices. Nesse contexto, em 31 de dezembro de
2017, em razão do não atendimento de determinados índices financeiros, a administração realizou a
reclassificação do montante de R$ 68.618 do passivo não circulante para o passivo circulante, em
atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil.
17.1

Reconciliação da dívida líquida
Em 31 de dezembro, a reconciliação da dívida líquida é como segue:
2017

2016

Total dos empréstimos e financiamentos
Menos: caixa e equivalentes de caixa

330.091
(2.117)

215.372
(1.537)

Dívida líquida

327.974

213.835
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A movimentação dos componentes da dívida líquida é como segue:

Dív ida líquida em 1 º de janeiro de 201 7
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros pagos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Obtenção de empréstimos e financiamentos
Outras mov imentações que afetam o caix a
Mov imentações que afetaram o flux o de caix a
Juros apropriados

Caixa e
quivalent es de
caixa

Dívida
líquida

21 5.37 2

(1 .537 )

21 3.835

(26.61 5)
(31 6.640)
425.964

26.61 5
31 6.640
(425.964)
82.1 29

82.1 29

32.01 0

Dív ida líquida em 31 de dezembro de 201 7

18

Emprést imos e
financiament os

32.01 0

330.091

(2.1 1 7 )

327 .97 4

Outros passivos
São constituídas, basicamente, por:
(i) juros sobre capital próprio a pagar aos sócios, calculados na forma da legislação vigente; e
(ii) adiantamentos recebidos de clientes para futura entrega de produtos, conforme os termos comerciais
acordados entre as partes.
2017

Adiantamento de clientes
Div idendos a pagar
Outras contas a pagar

19

2016

7 85
7 .31 2
643

91 8
7 .31 2
539

8.7 40

8.7 69

Provisão para contingências
Podem existir obrigações eventuais gerais, relativas ao imposto de renda de exercícios anteriores (últimos
cinco anos) da Empresa, uma vez que não é possível conseguir aceitação final e definitiva das declarações
de imposto de renda no Brasil. Adicionalmente, as leis ficais em geral são, sob certos aspectos, vagas e
suscetíveis de sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na opinião
de seus consultores legais, a administração da Empresa é de opinião que todos os impostos têm sido pagos
ou provisionados adequadamente, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não tem conhecimento de ações de
vultos formalizadas, ou não, contra a Empresa que implicassem na constituição de provisão adicional para
cobrir eventuais desembolsos futuros.

19.1

Composição e movimentação das provisões para contingências
A Empresa é parte envolvida em ações de natureza tributária e trabalhistas em andamento, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais quando aplicáveis, são



25 de 32

702

Bem Brasil Alimentos Ltda.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma



amparadas por depósitos judiciais, como segue:
Provisões tributárias e trabalhistas (i)
( - ) Depósitos judiciais

2017

2016

54.633
(7.117)

73.403
(32.911)

47.516

40.492

A movimentação das provisões para contingências nos exercícios apresentados é como segue:
Em 31 de dezembro de 201 5
Constituição de prov isão
Rev ersão de prov isão
Depósitos judiciais

38.481
1 5.533
(5.540)
(7 .982)

Em 31 de dezembro de 201 6
Constituição de prov isão
Rev ersão de prov isão (ii)
Depósitos judiciais
Depósitos judiciais reclassificados para o ativ o não circulante
Em 31 de dezembro de 201 7

(i)

40.492
20.821
(39.592)
(8.048)
33.843
47 .51 6

Em 31 de dezembro de 2017, contempla, substancialmente, contingências de natureza tributária
relacionadas a exigibilidade do recolhimento do Funrual retido na aquisição de matéria-prima de
produtores rurais pessoas físicas, para o qual a Empresa mantém depósitos judiciais para fazer face
aos valores em discussão, bem como relacionadas a débitos tributários que foram liquidados com
créditos tributários em discussão, tomados pela Empresa com base no entendimento da
administração, fundamentada na opinião dos seus consultores tributários, que entende haver amparo
legal para o referido procedimento. Adicionalmente, a Empresa constituiu provisão para fazer face a
auto de infração no montante de R$ 8.587, relacionado a apuração de IRPJ e CSSL nos anos
calendários de 2013 a 2015, em discussão na esfera administrativa.

(ii) A Empresa discute judicialmente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo
obtido mandado de segurança para depósito e juízo dos valores em discussão. Em 2017, com base no
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, os consultores jurídicos da Empresa entendem como
remotas as chances de perda nessa ação. Nesse contexto, por entender não ser mais provável a
cobrança do referido montante, e em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil, a
administração procedeu a baixa da referida provisão, no montante de R$ 34.159, em contrapartida de
outras receitas operacionais. Os depósitos judiciais relacionados foram reclassificados para o ativo
não circulante, e aguardam a decisão do juízo para sua liberação, que deverá ocorrer quando do
transito em julgado da ação.
19.2

Passivos contingentes
Em 31 de dezembro de 2017, também existem processos de naturezas trabalhista e cível, classificados
pelos consultores legais da Empresa como probabilidade de perda possível no montante de R$ 794, não
registrados contabilmente, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Capital social
A composição do capital social da empresa, cujas cotas têm valor individual de R$ 1 (um real), é
demonstrada no quadro abaixo.
Valor da
participação

Quotistas
Rocheto Empreendimentos e Participações
João Emilio Rocheto
Celso Carlos Rocheto

21

% da
participação

36.036
6.982
6.982

7 2%
1 4%
1 4%

50.000

1 00%

Imposto de renda e
contribuição social diferidos
Os tributos diferidos quanto ao imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, correspondem a
adições e exclusões temporárias, apuradas com base na apuração pelo regime de Lucro Real.
Créditos tributários sobre:
Diferenças temporárias:
Provisão para devedores duvidosos
Provisão para contingências
Outras diferenças temporárias

Débitos tributários sobre:
Despesas financeiras imobilizado

2017

2016

722
9.882
2.552

17.581
930

13.156

18.511

(13.130)

(9.421)

26

9.090

A estimativa de realização dos ativos de tributos diferidos é como segue:
2017
Em 2017
Em 2018
Em 2019
Acima de 2019



2016

1.091
1.091
10.974

233
233
233
17.813

13.156

18.511
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Conciliação das alíquotas de IRPJ e CSLL
A conciliação dos impostos incidentes sobre o lucro, nos respectivos exercícios, é detalhada no quadro
abaixo. Os impostos diferidos são decorrentes das adições e exclusões na apuração do Lucro Real, a qual
será tributada quando de sua realização efetiva.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota nominal
Tributos sobre exclusões (adições) permanentes:
Parcela isenta
Outras adições e exclusões, líquidas
Juros sobre o capital próprio

2016

28.003
34%
(9.521)

17.150
34%
(5.831)

240
217

No resultado do exercício

23

2017

240
(328)
2.957

(9.064)

(2.962)

Receitas líquidas
As receitas no quadro abaixo são apresentadas líquidas das devoluções e dos respectivos impostos
incidentes sobre a venda, sendo que os respectivos custos são os referentes a sua produção e
armazenagem.
Receita bruta
( - ) Impostos sobre v endas
( - ) Deduções de v endas

24

2017

2016

51 0.058
(7 3.1 50)
(8.286)

458.428
(65.27 2)
(5.257 )

428.622

387 .899

Gastos por natureza
A composição dos gastos segregados por natureza em suas principais rubricas, considerando a
apropriação dos referidos valores em regime de competência.

Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) líquidas



2017

2016

(355.965)
(25.976)
(32.570)
35.559

(315.864)
(20.011)
(23.551)
(3.267)

(378.952)

(362.693)
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Apresentamos a seguir a segregação por natureza dos custos e das despesas apresentadas nas
demonstrações do resultado:
Matéria-prima
Gastos de fabricação
Salários e encargos sociais
Fretes transportadoras
Comissões de v endas
Cooperação comercial
Depreciações e amortizações
Produtos bonificados
Assessoria, auditoria e consultoria
Despesas com impostos e tax as
Gestão comercial
Promotor de v endas
Outras receitas (despesas)

25

2017

2016

(264.427 )
(41 .591 )
(35.1 59)
(26.452)
(1 .21 0)
(1 4.306)
(1 6.7 7 7 )
(1 .843)
(89)
(491 )
(1 .687 )
(1 .583)
26.664

(27 6.398)
(23.7 69)
(1 7 .1 96)
(24.001 )
(5.01 8)
(3.038)
(4.1 32)
(1 .300)
(1 .01 5)
(87 7 )
(7 59)
(553)
(4.636)

(37 8.952)

(362.693)

Resultado financeiro, líquido
A composição dos saldos de receitas e despesas financeiras, em suas principais rubricas, decorre da
apropriação dos referidos valores em regime de competência.
Receitas Financeiras
Descontos obtidos
Juros e multas recebidos
Rendimentos de aplicações financeiras
Despesas Financeiras
Juros de emprestimos
Juros de mora
Despesas bancarias
Atualização monetária
IOF
Variação cam bial
Variação cambial ativ a
Variação cambial passiv a
Instrumentos financeiros

2017

2016

900
7 19
33

430
845
46

1 .652

1 .321

(1 9.027 )
(1 .1 05)
(7 02)
(2.209)
(495)

(6.1 81 )
(1 .07 7 )
(1 .553)
(1 .268)
(1 63)

(23.538)

(1 0.242)

962
(7 43)

1 .87 3
(333)
(67 5)

21 9

865

(21 .667 )



(8.056)
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26

Partes relacionadas

26.1

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração (sócios administradores da Empresa) não são remunerados.

26.2

Saldos e operações
Historicamente, a Empresa tem as pessoas físicas dos sócios João Emilio Rocheto e José Paulo Rocheto
como fornecedores de batatas in natura, seu principal insumo e com mais representatividade no custo de
produção. Além disso, a Florestadora Perdizes, outra empresa do grupo, fornece cavaco de madeira, que é
utilizado na alimentação das caldeiras das duas unidades. As negociações entre as partes relacionadas e a
Bem Brasil Alimentos são realizadas seguindo os preços e parâmetros aplicados ao mercado.
Valor
Volume (Ton.)
2017
Compra de produtos
João Emilio Rocheto e outros
José Paulo Rocheto
Florestadora Perdizes Ltda

201.723
469
41

Resultado financeiro
João Emilio Rocheto e outros

(8.795)

Ativo Circulante
Adiantamento a Fornecedores

83.795

Passivo Circulante
Fornecedores

62.867

27

Instrumentos financeiros e gestão de riscos

27.1

Visão geral:

2016
111.136
1

2017
201.683
533
4.787

2016
109.700
63

54.308

A Empresa possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
(a)
(b)
(c)

Risco de Crédito;
Risco de Liquidez e;
Risco de Mercado.
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Empresa para cada um dos riscos acima, os
objetivos da Bem Brasil Alimentos Ltda., as políticas e os processos de mensuração e gerenciamento de
riscos e gerenciamento do capital.

27.2

Estrutura do gerenciamento de risco:
A política de gestão de riscos financeiros da Bem Brasil Alimentos Ltda. é pautada em mecanismos simples
de hedge, os quais são definidos de forma pontual e dinâmica em função das condições de oferta e
demanda do mercado de batatas, além de análise dos indicadores econômicos e financeiros. A política de
gestão de risco, embora não formalmente documentada, reflete os princípios para a gestão de risco
definidos pela Administração da Empresa.
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(a)



Risco de crédito:
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis
originados em sua grande maioria por clientes recorrentes e por aplicações financeiras. Para a empresa,
este risco é proveniente da possibilidade de não recebimento dos valores decorrentes de operações de
vendas. Para minimizar esse risco, a política de vendas da empresa está condicionada por sua
Administração e visa minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Esse
objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes que
considera a capacidade de pagamento (análise de crédito), e do estabelecimento de limites de venda. Com
relação ao grau de exposição ao risco, a Administração considera baixo, tendo em vista que se possui uma
base de clientes selecionada, embora com determinada concentração, não há histórico de perdas em
decorrência de inadimplência.

(b)

Risco de liquidez:
Risco de liquidez é o risco em que a Empresa possa eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A
gestão prudente do risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes,
disponibilidades de captação por meio de linhas de crédito bancárias e capacidade de liquidar posições de
mercado. Em virtude da natureza dinâmica dos seus negócios, a Empresa mantém flexibilidade na
captação de recursos mediante a manutenção de linhas de crédito bancárias, buscando a abertura de novas
linhas, principalmente de recursos de bancos nacionais. A Administração monitora o nível de liquidez da
Empresa, considerando o fluxo de caixa esperado e, caixa e equivalentes de caixa. Além disso, a política de
gestão de liquidez envolve a projeção de fluxos de caixa e a consideração do nível de ativos líquidos
necessários para alcançar essas projeções, o monitoramento dos índices de liquidez do balanço
patrimonial em relação a manutenção de planos de financiamento de dívida. Nos grupos apresentados no
passivo há detalhamento sobre os vencimentos das obrigações, principalmente com fornecedores e
instituições financeiras.
Em 31 de dezembro de 2017, a Empresa apresentou capital circulante líquido negativo em R$ 80.142,
substancialmente representado pelos passivos bancários exigíveis nos próximos 12 meses, no montante de
R$ 234.745. A administração entende que a geração de caixa operacional e o consistente relacionamento
que a Empresa mantém com as instituições financeiras com as quais possui operações, constituem um
cenário adequado para que o capital circulante negativo apresentado no encerramento do exercício de
2017 seja revertido. Adicionalmente, na data de aprovação dessas demonstrações financeiras, o capital
circulante líquido era negativo em, aproximadamente, R$ 40.000, e a administração está em fase
avançada para a captação de recurso com vencimento no longo prazo para equalizar sua liquidez corrente.

(c)

Risco de mercado
É o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de
commodities, poderão afetar os ganhos da Empresa ou o valor de suas participações em instrumentos
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos
de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno financeiro das
operações da Empresa.

(c1)

Risco Cambial: O resultado da Empresa está suscetível a sofrer variações em função dos efeitos da
volatilidade da taxa de câmbio sobre passivos e atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar
norte-americano, decorrentes da captação de recursos no mercado.

(c2)

Risco de Flutuação de Preços de Matéria-prima e Produtos Industrializados: É administrado
mediante a fixação de contratos com os principais fornecedores de batatas para garantia de fornecimento,
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contudo, aspectos de preços são atrelados à condições de mercado. Quanto ao risco de preço do produto
industrializado, este é impactado pelo mercado mundial, considerando que a maior parte do consumo
interno é atendido por importações, neste sentido, basicamente a lei de oferta e de mercado é quem dita as
regras, cabendo salientar que o câmbio em alta tende a favorecer as operações da empresa.
(c3)

Risco de Taxas de Juros: Decorre da possibilidade da Empresa incorrer em ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Uma
parcela do endividamento da Empresa está vinculada a taxa de juros pós-fixada. A taxa de juros pósfixadas do endividamento é DI Interbancário, que é a taxa de juros utilizada em empréstimos entre
bancos. A Empresa monitora a evolução das taxas de juros contratadas, mas entende não haver um alto
risco associado às modalidades das operações contratadas.

27.3

Garantias
Via de regra apenas as operações de empréstimos e financiamentos são garantidas pelos sócios ou cessão
de direito de recebíeis, além de alienação dos bens adquiridos na modalidade de Finame e operações de
investimento.

28

Cobertura de seguros (Não auditado)

A Empresa mantém seguros contratados em níveis considerados suficientes pela administração para
cobrir eventuais riscos patrimoniais decorrentes de sinistros como raios, incêndios, e explosões sobre
seus ativos mais relevantes. O escopo de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a
suficiência da cobertura de seguros, o qual foi determinado pela Administração da Empresa.
Seguradora

Data Vigência

Vencimento

Objeto

Cobertura

BB Seguros

1 3/1 2/201 7

1 3/1 2/201 8

Indústria
Alimentícia

Incêndio, raio, ex plosão, implosão; v endav al; danos
em equipamentos eletrônicos, equipamentos
estacionários e elétricos

*



*

Cobertura
1 00.000

*
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Comunicado à Imprensa

Rating preliminar ‘brAA- (sf)’ atribuído à
Série Única da 48ª emissão de CRAs da Eco
Securitizadora (Risco Bem Brasil)
10 de junho de 2020

Resumo





ANALISTA PRINCIPAL

A Série Única da 48ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Eco
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (EcoAgro) será lastreada por
debêntures devidas pela Bem Brasil Alimentos S.A. (Bem Brasil).
Atribuímos
brAASérie Única da 48ª emissão de CRAs da
EcoAgro.
O rating preliminar da Série Única da 48ª emissão de CRAs reflete nossa opinião de
crédito sobre as debêntures, as quais possuem a Bem Brasil como única devedora.
Entendemos que as debêntures têm a mesma senioridade que as demais dívidas senior
unsecured da Bem Brasil.

Ação de Rating
São Paulo (S&P Global Ratings), 10 de junho de 2020 A S&P Global Ratings atribuiu hoje o
brAASérie Única da 48ª emissão de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios
do Agronegócio S.A. (EcoAgro).

Hieda Silva
São Paulo
55 (11) 3039-4852
hieda.silva
@spglobal.com

CONTATO ANALÍTICO ADICIONAL
Marcus Fernandes
São Paulo
55 (11) 3039-9743
marcus.fernandes
@spglobal.com
LÍDER DO COMITÊ DE RATING
Facundo Chiarello
Buenos Aires
54 (11) 4891-2134

A Série Única da 48ª emissão de CRAs da EcoAgro será lastreada por debêntures devidas pela
Bem Brasil Alimentos S.A. (brAA-/Estável/--). O rating da operação é amparado por nossa
opinião de crédito sobre as debêntures, o qual reflete a qualidade de crédito da Bem Brasil, como
devedora das obrigações assumidas com relação às debêntures. Atribuímos o rating de emissor à
Bem Brasil em 14 de maio de 2020, para mais informações veja o relatório sobre a Bem-Brasil na
.
O montante da emissão será de R$ 200 milhões, podendo ser elevado em até 20%. Os juros
remuneratórios da série serão equivalentes à (i) variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo) acrescida de um spread de até 5,25% ao ano, ou (ii) ao Tesouro IPCA+ 2024
(Notas do Tesouro Nacional com vencimento em 2024) acrescidas de um spread de até 3,50% ao
ano. Entre os itens (i) e (ii), será considerada a maior taxa definida durante o processo de
bookbuilding. O pagamento dos juros dos CRAs será semestral e o principal será pago
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semestralmente em sete parcelas após um período de carência de dois anos, com o vencimento
final dos certificados em 2025.
Entendemos que as debêntures que lastreiam os CRAs possuem a mesma senioridade que as
demais dívidas senior unsecured da Bem Brasil.

Fundamentos
brAASérie Única da 48ª emissão de CRAs da EcoAgro baseiase em nossa análise sobre os seguintes fatores:
Qualidade de Crédito das Debêntures. Para a análise de títulos empacotados que são lastreados
por um ativo já existente, como as debêntures, nossa opinião de crédito baseia-se no ativo
subjacente, o qual conta com a Bem Brasil como fonte pagadora dos fluxos de caixa.
Consideramos também se a transação de empacotamento é elegível ao repasse estrutural do
rating da fonte dos fluxos de caixa, com base tanto nos fatores de riscos associados aos
instrumentos financeiros (default no pagamento, pré-pagamento, diferimento de pagamentos e
retenção de impostos), quanto nos riscos estruturais (juros de passivo e ativo e termos de
pagamentos, despesas, opção do investidor e risco de mercado e de liquidação do
empacotamento). Entendemos que a estrutura da operação mitiga os riscos citados acima. Dessa
forma, o rating preliminar da Série Única da 48ª emissão de CRAs da EcoAgro reflete nossa
opinião de crédito sobre o ativo subjacente.
Estrutura de Pagamento e Mecanismos de Fluxo de Caixa. Para a análise da estrutura de
pagamentos, avaliamos o risco de insuficiência de recursos para o pagamento de juros e principal
dos certificados em razão do pagamento de despesas referentes à operação, incluindo as
extraordinárias. O risco foi mitigado porque será constituído um fundo de reserva para arcar com
os pagamentos de despesas da transação e a Bem Brasil é obrigada a recompor esse fundo e
arcar com os pagamentos de eventuais impostos que possam incidir sobre as debêntures. Além
disso, a transação não está exposta aos riscos de descasamento de taxas de juros e de
carregamento negativo porque as taxas de juros e o cronograma de amortização das debêntures e
dos CRAs se casam.
Risco Operacional. De acordo com nosso critério de riscos operacionais, consideramos que a
operação não conta com um participante-chave de desempenho cujo papel possa afetar o
desempenho da carteira e, por isso, consideramos que todos os participantes possuem funções
administrativas. Dessa forma, não avaliamos os riscos de severidade, portabilidade e ruptura dos
participantes.
Risco de Contraparte. Entendemos que a Bem Brasil, devedora das debêntures que lastreiam a
operação, atuará ativamente para mitigar os riscos no caso de deterioração da qualidade de
crédito de alguma contraparte. Portanto, acreditamos que os CRAs não estão sujeitos ao risco de
contraparte.
Risco Legal. O patrimônio separado estabelece que apenas os detentores dos CRAs em questão
podem ter acesso aos recursos que constituem os ativos da operação, o que limita o acesso dos
detentores dos CRAs e também de outros participantes da transação ao patrimônio da emissora.
Ainda, a estrutura da emissão dos CRAs e a do emissor atendem aos critérios da S&P Global
Ratings com relação ao isolamento da insolvência dos participantes, incluindo a falência de uma
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sociedade de propósito específico (SPE - special-purpose entity) de múltiplo uso, e à transferência
dos ativos ao patrimônio separado.
Estabilidade do Rating. O rating preliminar atribuído à Série Única da 48ª emissão de CRAs da
EcoAgro depende da qualidade de crédito da Bem Brasil como devedora das debêntures que
lastreiam a operação. Dessa forma, entendemos que o rating dos CRAs poderá ser alterado caso
mudemos nossa opinião de crédito sobre as debêntures ou nossa visão sobre a qualidade de
crédito da Bem Brasil.

RESUMO DA AÇÃO DE RATING
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.
Instrumento

De

Para

Montante
Preliminar**

Série Única da 48ª emissão de
CRAs

Não Classificada

brAA- (sf) Preliminar*

R$ 200 milhões

Vencimento Legal
Final
5 (cinco) anos após a
emissão

*O rating é preliminar, uma vez que a documentação final, com seus respectivos suplementos, ainda não está disponível. A atribuição do rating final depende de a S&P
Global Ratings receber uma opinião legal e a documentação final da transação. Quaisquer informações subsequentes poderão resultar na atribuição de um rating final
diferente do preliminar.
**O montante total da emissão poderá ser elevado em até 20% .

A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito da S&P Global Ratings atende emissores, seguradores, terceiros, intermediários e
investidores no mercado financeiro brasileiro para oferecer tanto ratings de crédito de dívida (que se aplicam a instrumentos específicos de
dívida) quanto ratings de crédito de empresas (que se aplicam a um devedor). Os ratings de crédito na Escala Nacional Brasil utilizam os
oco da escala é o mercado
financeiro brasileiro. A Escala Nacional Brasil de ratings de crédito não é diretamente comparável à escala global da S&P Global Ratings ou
a qualquer outra escala nacional utilizada pela S&P Global Ratings ou por suas afiliadas, refletindo sua estrutura única, desenvolvida
exclusivamente para atender as necessidades do mercado financeiro brasileiro.
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Certos termos utilizados neste relatório, particularmente certos adjetivos usados para expressar nossa visão sobre os fatores que são
relevantes para os ratings, têm significados específicos que lhes são atribuídos em nossos Critérios e, por isso, devem ser lidos em
conjunto com tais Critérios. Consulte os Critérios de Rating em www.standardandpoors.com.br para mais informações. Informações
detalhadas estão disponíveis aos assinantes do RatingsDirect no site www.capitaliq.com. Todos os ratings afetados por esta ação de
rating são disponibilizados no site público da S&P Global Ratings em www.standardandpoors.com. Utilize a caixa de pesquisa localizada
na coluna à esquerda no site.

Critérios e Artigos Relacionados
Critérios
 Metodologia global para atribuição de ratings a títulos empacotados, 16 de outubro de 2012.
 Entendendo as Definições de Ratings da S&P Global Ratings, 3 de junho de 2009.
 Metodologia: Critérios de estabilidade de crédito, 3 de maio de 2010.
 Metodologia de Critério Aplicada a Taxas, Despesas e Indenizações, 12 de julho de 2012.
 Estrutura Global de Avaliação de Riscos Operacionais em Operações Estruturadas, 9 de
outubro de 2014.
 Critério Legal: Operações Estruturadas: Metodologia de avaliação de isolamento de ativos e
de sociedades de propósito específico, 29 de março de 2017.
 Metodologia de ratings de crédito nas escalas nacionais e regionais, 25 de junho de 2018.
 Critérios de investimento global para investimentos temporários em contas de transação, 31
de maio de 2012.
Artigos
 Rating de emissor -à Bem Brasil Alimentos S.A.; perspectiva estável, 14 de maio de 2020
 Global Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2016: The Effects Of
Macroeconomic The top Five Macroeconomic Factors, 16 de dezembro de 2016
 Latin American Structured Finance Scenario And Sensitivity Analysis 2015: The Effects Of
Regional Market Variables, 28 de outubro de 2015
 COVIDEffects, 29 de abril de 2020
 Economic Research: Economic Recovery From The COVID-19 Pandemic Will Be Uneven Across
Latin America, 17 de abril de 2020
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INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS
Ação de Rating Vinculada
Todos os Ratings de Crédito atribuídos pela S&P Global Ratings são determinados por um Comitê de
Rating e não por Analistas individuais. Entretanto, sob certas circunstâncias, a S&P Global Ratings
atribui Ratings de Crédito que são parcial ou totalmente derivados de outros Ratings de Crédito. A este
respeito, e sob determinadas circunstâncias, um Funcionário pode aplicar um Rating de Crédito de
Emissão ou de Emissor, já existente, de uma entidade (previamente determinado por um Comitê de
Rating) a outro Emissor e/ou Emissão (ex. Uma Ação de Rating Vinculada). Veja a Política de Comitê de
Rating em www.standardandpoors.com.br.

Outros serviços fornecidos ao emissor
Não há outros serviços prestados a este emissor.

S&P Global Ratings não realiza due diligence em ativos subjacentes
Quando a S&P Global Ratings atribuiu ratings a um instrumento de operações estruturadas, esta recebe informações sobre ativos
subjacentes, as quais são fornecidas por terceiros que acreditamos tenham conhecimento dos fatos relevantes. Tais terceiros são
normalmente instituições financeiras que estruturaram a transação e/ou instituições que originaram os ativos ou estão vendendo os
ativos aos emissores e/ou uma empresa de contabilidade reconhecida e/ou uma empresa de advocacia, cada qual agindo em nome
da instituição financeira ou originador ou vendedor dos ativos. Além disso, a S&P Global Ratings pode se apoiar em informações
presentes nos prospectos de oferta das transações, emitidos de acordo com as leis de valores mobiliários da jurisdição relevante.
Em alguns casos, a S&P Global Ratings pode se apoiar em fatos gerais (tais como índices de inflação, taxas de juros dos bancos
centrais, índices de default) que são de domínio público e produzidos por instituições privadas ou públicas. Em nenhuma
circunstância a S&P Global Ratings realiza qualquer processo de due diligence sobre ativos subjacentes. A S&P Global Ratings
também pode receber a garantia por parte da instituição que está estruturando a transação ou originando ou vendendo os ativos
para o emissor, (a) o qual vai fornecer à S&P Global Ratings todas as informações requisitadas pela S&P Global Ratings de acordo
com seus critérios publicados e outras informações relevantes para o rating de crédito e, se aplicável, para o monitoramento do
rating de crédito, incluindo informações ou mudanças materiais das informações anteriormente fornecidas e (b) a informações
fornecidas à S&P Global Ratings relativas ao rating de crédito ou, se aplicável, ao monitoramento do rating de crédito, de que estas
não contêm nenhuma afirmação falsa sobre um fato material e não omitem um fato material necessário para fazer tal afirmação, em
vista das circunstâncias nas quais foram fornecidas, e não enganosa.
A precisão e completude das informações revisadas pela S&P Global Ratings em conexão com sua análise, pode ter um efeito
significativo nos resultados de tais análises. Embora a S&P Global Ratings colete informações de fontes que acredita serem
confiáveis, quaisquer imprecisões ou omissões nessas informações poderiam afetar significativamente a análise de crédito da S&P
Global Ratings, tanto positiva quanto negativamente.

Atributos e limitações do rating de crédito
A S&P Global Ratings utiliza informações em suas análises de crédito provenientes de fontes consideradas confiáveis, incluindo
aquelas fornecidas pelo emissor. A S&P Global Ratings não realiza auditorias ou quaisquer processos de due diligence ou de
verificação independente da informação recebida do emissor ou de terceiros em conexão com seus processos de rating de crédito ou
de monitoramento dos ratings atribuídos. A S&P Global Ratings não verifica a completude e a precisão das informações que recebe.
A informação que nos é fornecida pode, de fato, conter imprecisões ou omissões que possam ser relevantes para a análise de crédito
de rating.
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Em conexão com a análise deste (s) rating (s) de crédito, a S&P Global Ratings acredita que há informação suficiente e de qualidade
satisfatória de maneira a permitir-lhe ter uma opinião de rating de crédito. A atribuição de um rating de crédito para um emissor ou
emissão pela S&P Global Ratings não deve ser vista como uma garantia da precisão, completude ou tempestividade da (i) informação
na qual a S&P Global Ratings se baseou em conexão com o rating de crédito ou (ii) dos resultados que possam ser obtidos por meio
da utilização do rating de crédito ou de informações relacionadas.

Fontes de informação
Para atribuição e monitoramento de seus ratings a S&P Global Ratings utiliza, de acordo com o tipo de emissor/emissão,
informações recebidas dos emissores e/ou de seus agentes e conselheiros, inclusive, balanços financeiros auditados do Ano Fiscal,
informações financeiras trimestrais, informações corporativas, prospectos e outros materiais oferecidos, informações históricas e
projetadas recebidas durante as reuniões com a administração dos emissores, bem como os relatórios de análises dos aspectos
econômico-financeiros (MD&A) e similares da entidade avaliada e/ou de sua matriz. Além disso, utilizamos informações de domínio
público, incluindo informações publicadas pelos reguladores de valores mobiliários, do setor bancário, de seguros e ou outros
reguladores, bolsas de valores, e outras fontes públicas, bem como de serviços de informações de mercado nacionais e
internacionais.

Aviso de ratings ao emissor
Notificações ao Emissor
(incluindo Apelações)

Frequência de revisão de atribuição de ratings
O monitoramento da S&P Global Ratings de seus ratings de crédito é abordado em:



Descrição Geral do Processo de Ratings de Crédito (seção de Revisão de Ratings de Crédito)
Política de Monitoramento

Conflitos de interesse potenciais da S&P Global Ratings
Conflitos de Interesse
521/2012, Artigo 16 XII

Instrução Nº

www.standardandpoors.com.br.

Faixa limite de 5%
A S&P Global Ratings Brasil publica em seu Formulário de Referência apresentado em
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures o nome das entidades responsáveis por mais de 5% de
suas receitas anuais.

As informações regulatórias (PCR, em sua sigla em inglês) da S&P Global Ratings são publicadas com referência a uma data
específica, vigentes na data da última Ação de Rating de Crédito publicada. A S&P Global Ratings atualiza as informações
regulatórias de um determinado Rating de Crédito a fim de incluir quaisquer mudanças em tais informações somente quando uma
Ação de Rating de Crédito subsequente é publicada. Portanto, as informações regulatórias apresentadas neste relatório podem não
refletir as mudanças que podem ocorrer durante o período posterior à publicação de tais informações regulatórias, mas que não
estejam de outra forma associadas a uma Ação de Rating de Crédito.
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A S&P mantém determinadas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a independência
e objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor de informações que
não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter a confidencialidade de determinadas
informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico.
A S&P pode receber remuneração por seus ratings e certas análises, normalmente dos emissores ou subscritores dos títulos ou dos
devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza suas análises e ratings públicos em
seus sites na www.standardandpoors.com (gratuito), e www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por assinatura), e pode
distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros redistribuidores. Informações
adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em www.standardandpoors.com/usratingsfees.
Austrália
Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o Corporations Act
a
nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do Corporations Act).
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