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Resumo da Ação de Rating 
 Esperamos que o tráfego pedagiado nas rodovias da AB Concessões S.A. (AB Concessões) 

continue se recuperando nos próximos meses, conforme se flexibilizam as medidas de 

distanciamento social. 

 Em 03 de novembro de 2020, reafirmamos nossos da AB Concessões e de suas 

subsidiárias Rodovias das Colinas S.A. (Colinas) e Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. 

(Triângulo do Sol), e também nosso - da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. 

(Nascentes das Gerais). 

 Todos os ratings de emissor e emissão foram removidos da listagem CreditWatch com 

implicações negativas, na qual haviam sido colocados em 14 de janeiro de 2020.  

 A perspectiva agora é em desenvolvimento, incorporando tanto os riscos que poderão vir de 

um rebaixamento nos ratings de seu acionista controlador, a Atlantia SpA (Atlantia: BB-/Em 

Desenvolvimento/B) por conta de suas discussões com o governo italiano sobre uma de suas 

concessionárias de rodovias, quanto de uma potencial melhora na flexibilidade financeira da 

AB Concessões caso consiga um financiamento de longo prazo para sua subsidiária Nascentes 

das Gerais. 

 

Fundamento da Ação de Rating 

 

Apesar do avanço das negociações entre a Atlantia e o governo italiano, ainda há o risco de 

revogação da concessão rodoviária ASPI. Desde a queda da ponte de Genoa em agosto de 2018, 

o governo italiano e a Atlantia, por meio de sua subsidiária ASPI, estão em disputas legais sobre 

possíveis descumprimentos do contrato de concessão por parte desta última. Ao longo de 2020, o 

governo italiano e a ASPI têm discutido alternativas para encerrar a disputa, e esperamos que 

haja um acordo entre ambas as partes, apesar da incerteza sobre quando ocorrerá. Portanto, 

enquanto não houver uma solução, não será possível desconsiderar o risco de uma revogação da 

concessão da ASPI. Apesar de acreditarmos que esse cenário é menos provável, os riscos legais e 

de liquidez que poderão advir dessa revogação pressionam o rating da Atlantia que, por 

consequência, pode prejudicar o rating da AB Concessões e de suas subsidiárias. 
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Mesmo assim, esperamos que a AB Concessões ainda se beneficie do suporte da Atlantia. 

Apesar do acordo firmado entre os acionistas da AB Concessões  Atlantia, acionista controlador 

com 50% + 1 ação da empresa e o grupo Bertin (não avaliado) que possui a parcela remanescente 

 estabelecendo que as decisões estratégicas devam ser tomadas em conjunto, acreditamos na 

possibilidade de a Atlantia prover suporte extraordinário de forma tempestiva e suficiente caso a 

AB Concessões necessite, como foi o caso em 2017, quando a Atlantia subscreveu uma dívida 

subordinada emitida pela Nascentes das Gerais. Esse suporte se destinou a auxiliar a empresa a 

financiar seu plano de investimentos quando o grupo enfrentou dificuldades para obter recursos 

no mercado de capitais. 

 

Acreditamos que ter um acionista minoritário com interesse econômico fornece certa proteção de 

crédito à AB Concessões, evitando assim qualquer decisão unilateral pelos acionistas que possa 

prejudicar a continuidade do negócio da empresa, mas o que não a isola completamente dos 

riscos que possam afetar seu acionista controlador. Mesmo não existindo nenhuma cláusula de 

vencimento cruzado entre as dívidas da AB Concessões e da Atlantia, existe um risco 

reputacional que pode afetar, em nossa visão, o acesso da AB Concessões ao mercado de dívidas 

caso a qualidade de crédito da Atlantia se deteriore. 

 

Assim, esperamos que o suporte da Atlantia no curto prazo seja principalmente por meio do 

compartilhamento de experiências e não tanto financeiro, como, por exemplo, via aporte de 

capitais, dado que estará concentrando seus esforços nas negociações com o governo italiano 

sobre a ASPI. Assim que essa questão for solucionada, poderemos reavaliar a estratégia que a 

Atlantia terá para seus outros ativos. 

 

Queda do tráfego ao longo de 2020 vem sendo menor do que esperado anteriormente. Apesar 

da queda sem precedentes no volume de tráfego que ocorreu no final do mês de março e em abril 

deste ano, a partir de maio, o volume de circulação de veículos nas estradas, especialmente os 

pesados, foi voltando gradativamente, já que as cargas continuaram sendo transportadas no 

Brasil, onde o principal modal de transporte ainda é o rodoviário. Nas três concessionárias, o 

volume de circulação dos veículos pesados nas rodovias já ultrapassa o mesmo período de 2019, 

mas o de veículos leves ainda é cerca de 10%-15% inferior ao do mesmo período de 2019. À 

medida que se flexibilizam as medidas de distanciamento social no Brasil, com a diminuição dos 

casos de COVID-19, aumentará também progressivamente a circulação de pessoas e o volume de 

veículos leves. Para o último trimestre de 2020, esperamos ainda uma queda no volume total de 

tráfego em relação a 2019, de cerca de 5% para os veículos pesados e de 10% para os veículos 

leves. 

 

Perspectiva 

A perspectiva do rating da AB Concessões é em desenvolvimento para os próximos 12 meses, e 

incorpora tanto os riscos que poderão vir de um rebaixamento nos ratings de seu acionista 

controlador, a Atlantia  por conta das discussões desta com o governo italiano sobre uma de 

suas concessionárias de rodovias , quanto de uma potencial elevação dos ratings advinda de 

uma melhora na flexibilidade financeira da AB Concessões se a empresa conseguir um 

financiamento de longo prazo para sua subsidiária Nascentes das Gerais. 

 

A perspectiva dos ratings das subsidiárias Colinas, Triângulo do Sol e Nascentes das Gerais 

também é em desenvolvimento, demonstrando assim que podem se mover na mesma direção do 

rating da AB Concessões. 
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Cenário de elevação 

Se houver uma elevação nos ratings da Atlantia de pelo menos dois degraus, a mesma ação 

poderá ocorrer nos ratings da AB Concessões, tudo o mais constante. A qualidade de crédito da 

Atlantia poderá melhorar se a empresa chegar a um acordo com o governo italiano sobre a ASPI, 

eliminando assim os riscos de liquidez, mas será necessário avaliar sua estratégia após esse 

acordo, considerando suas métricas de crédito e estabilidade dos fluxos de caixa. 

 

Se a AB Concessões conseguir um financiamento de longo prazo para a Nascentes das Gerais, 

eliminando a necessidade de refinanciamentos recorrentes na subsidiária, e também mantiver o 

índice de fontes e usos de recursos acima de, pelo menos, 20% nos próximos 12 meses, 

poderemos elevar seu rating. 

 

Por fim, uma elevação nos ratings da AB Concessões poderá resultar em ação similar nos ratings 

de suas subsidiárias Colinas, Triângulo do Sol e Nascentes das Gerais. 

 

Cenário de rebaixamento  

Poderemos rebaixar os ratings da AB Concessões nos próximos 12 meses se houver um 

rebaixamento de mais de dois degraus nos ratings da Atlantia, dependendo de como evoluírem as 

negociações com o governo italiano sobre a concessão da ASPI.  

 

Ainda, uma deterioração na qualidade de crédito da Atlantia poderá pressionar a distribuição de 

dividendos e piorar o acesso da AB Concessões ao mercado de dívidas, prejudicando sua 

flexibilidade financeira e capacidade de refinanciamento de dívidas. Assim, caso o índice de 

fontes e usos de recursos da AB Concessões apresente um deficit de cerca de 50%, poderemos 

rebaixar os ratings da empresa em vários degraus. 

 

Se houver um rebaixamento nos ratings da AB Concessões, o mesmo ocorrerá com os de suas 

subsidiárias Colinas, Triângulo do Sol e Nascentes das Gerais. 

 

Descrição da Empresa 

A AB Concessões opera três concessões de rodovias pedagiadas, sendo duas no estado de São 

Paulo e uma no estado de Minas Gerais. Suas concessionárias são:  

 

 Colinas, com 307 quilômetros de rodovias e tráfego concentrado tanto na rodovia SP-280 

(Castello Branco), que serve como um importante corredor para as regiões produtoras de 

commodities e a região metropolitana de São Paulo, e o porto de Santos, quanto na 

rodovia SP-075 (Santos Dumont), que possui tráfego associado ao deslocamento regional 

entre as regiões de Campinas e Sorocaba e sua concessão vence em 2028.  

 Triângulo do Sol, com 442,2 quilômetros de rodovias e tráfego concentrado na SP-310 

(Washington Luís), que serve como via de ligação também entre as regiões produtoras de 

commodities e a região metropolitana de São Paulo, e o porto de Santos, e sua concessão 

vence em 2021.  

 Nascentes das Gerais, com 371,4 quilômetros de rodovias, sendo a MG-050 a principal 

rodovia, onde o tráfego é representado pelo deslocamento regional. 

 

Recentemente, a AB Concessões assinou o contrato de venda de sua participação minoritária na 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (Tietê), empresa que se encontra em recuperação judicial 

desde novembro de 2019. Esse acordo de venda depende das aprovações legais necessárias para 

conclusão do negócio. 
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Nosso Cenário-Base  

Em 24 de setembro de 2020, revisamos nossas premissas macroeconômicas e as incorporamos 

no cenário-base atualizado da AB Concessões. O crescimento do PIB influencia principalmente o 

volume de tráfego pesado que circula em cada uma das rodovias, e a inflação é a principal variável 

que influencia o reajuste tarifário de cada concessionária. Por fim, a trajetória da taxa básica de 

juros influencia o custo da dívida das empresas indexada a taxas variáveis. 

 

Tabela 1 - Principais Premissas Macroeconômicas 

 2020 2021 2022 

Crescimento do PIB (%) (5,8) 3,5 3,0 

Inflação (%) 2,7 3,0 3,0 

Taxa básica de juros (%) 2,0 3,0 4,5 

 

Projetamos que a AB Concessões apresentará uma redução entre 5%-10% no ritmo de 

crescimento do tráfego em 2020, sendo os veículos leves mais impactados que os pesados, 

conforme se vê na tabela 2. Além da composição distinta que cada concessão possui de tráfego de 

veículos leves e pesados, também influenciam na variação esperada no volume de tráfego o 

término das concessões, como é o caso da Triângulo do Sol, que expirará em setembro de 2021. 

 

Tabela 2 - Evolução do Tráfego Pedagiado 

(%) 2020   2021   2022 

Veículos Pesados Leves Total Pesados Leves Total Total 

Nascentes das Gerais (5)-0 (20)-(15) (10)-(5) 5-10 15-20 10-15 0-5 

Colinas (10)-(5) (20)-(15) (15)-(10) 5-10 15-20 10-15 0-5 

Triângulo do Sol 0-5 (20)-(15) (10)-(5) (25)-(20) (20)-(15) (25)-(20) -- 

AB Concessões (5)-0 (20)-(15) (10)-(5) (10)-(5) 5-10 (5)-0 0-5 

 

Os reajustes nas tarifas das concessionárias Colinas e Triângulo do Sol, esperados para 01 de 

julho, foram postergados para 01 de dezembro excepcionalmente em 2020 por conta da 

pandemia, assim como o da Nascentes das Gerais que foi aplicado em 01 de setembro, três 

meses após a data regular, conforme acordado entre as concessionárias e os Poderes 

Concedentes. 

   

Não esperamos que a AB Concessões tenha um plano de investimentos elevado nos próximos 

anos, visto que a maior parte deve se concentrar na manutenção das rodovias. Estimamos que os 

investimentos devam ficar em torno de R$ 100 milhões em 2020 e não devem superar R$ 250 

milhões em 2021. Além disso, apesar de não haver histórico de distribuição de dividendos, dado o 

baixo nível de alavancagem esperado (ver tabela 3 com as principais métricas de crédito 

projetadas), e a necessidade de investimentos ser baixa, acreditamos que a AB Concessões 

poderá distribuir dividendos de pelo menos 25% do lucro líquido do ano anterior a seus acionistas 

caso não saia vitoriosa de algum novo leilão de rodovias que participar, de 2021 em diante. 

 

Assim, considerando as premissas mencionadas, esperamos as seguintes métricas de crédito 

para a AB Concessões: 

 

Tabela 3 - Principais Métricas de Crédito Esperadas 

 2020 2021 2022 

EBITDA (R$ milhões) 750-800 800-850 550-600 

Dívida/EBITDA (x) 2,0-2,5 1,5-2,0 1,5-2,0 

FFO*/Dívida (%) 30-35 45-50 35-40 

EBITDA/juros (x) 4,0-4,5 5,5-6,0 4,0-4,5 

*Geração interna de caixa (FFO - funds from operations) 
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Liquidez  

Seguimos avaliando a liquidez da AB Concessões como menos que adequada. Apesar da maior 

flexibilidade financeira do grupo por sua posição de caixa mais elevada, acreditamos que este não será 

capaz de apresentar, no médio prazo, um índice de fontes e usos de recursos que supere pelo menos 

20%. Acreditamos ainda que esse índice se tornará ainda mais apertado enquanto o grupo não conseguir 

refinanciar por um prazo mais longo a dívida existente na sua subsidiária Nascentes das Gerais. 

 

Principais fontes de liquidez: 

 Posição de caixa de R$ 554,9 milhões em 30 de junho de 2020.  

 Geração de caixa esperada ao redor de R$ 575 milhões nos próximos 12 meses. 

 

Principais usos de liquidez: 

 Dívidas de curto prazo de R$ 689,2 milhões em 30 de junho de 2020, incluindo os R$ 

155,7 milhões da Nascentes das Gerais. 

 Investimentos em torno de R$ 100 milhões nos próximos 12 meses. 

 

Cláusulas Contratuais Restritivas (Covenants)  

A AB Concessões não possui covenants financeiros medidos no nível consolidado, apenas em 

algumas de suas subsidiárias. Acreditamos que a controladora poderá dar suporte às suas 

subsidiárias e, assim, garantir o cumprimento dos covenants. 

 

Ratings de Emissão - Análise do Risco de Subordinação 

 

Estrutura de capital 

Avaliamos as seguintes emissões de dívidas da AB Concessões: 

 

Tabela 4 - Emissões Avaliadas do Grupo AB Concessões 

 Valor Vencimento Rating de 

Emissão 

Rating de 

Recuperação 

Rodovias das Colinas S.A.     

4ª emissão de debêntures R$ 950 milhões Abril de 2023 brAAA 2 

5ª emissão de debêntures R$ 100 milhões Outubro de 2023 brAA+ 3 

8ª emissão de debêntures R$ 400 milhões Agosto de 2021 brAA+ 3 

9ª emissão de debêntures R$ 514,6 milhões Julho de 2025 brAA+ 3 

Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. (Nascentes das Gerais)   

4ª emissão de debêntures R$ 460 milhões Julho de 2022 brAA+ 3 
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Tabela de Classificação de Ratings 
 AB Concessões S.A. 

Ratings de Crédito de Emissor  

Escala Nacional Brasil brAA+/Em Desenvolvimento/-- 

Risco de negócio Regular 

Risco-país Moderadamente alto 

Risco da indústria Baixo 

Posição competitiva Regular 

Risco financeiro Significativo 

Fluxo de caixa/alavancagem Significativo 

Modificadores  

Diversificação/Efeito-portfólio Neutra 

Estrutura de capital Neutra 

Política financeira Neutra 

Liquidez Menos que adequada 

Administração e governança Regular 

Análise de ratings comparáveis Neutra 

Relação com o acionista Moderadamente estratégica 

Acionista controlador 
Atlantia SpA 

(BB-/Em Desenvolvimento/B) 

Relação com as subsidiárias 

Colinas (Core); 

Triângulo (Core); 

Nascentes das Gerais (Altamente estratégica) 
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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 

 Critério Geral: Metodologia de rating de grupo, 1 de julho de 2019. 

 Critério | Corporações | Geral: Metodologia corporativa: Índices e ajustes, 1 de abril de 

2019. 

 Metodologia de ratings de crédito nas escalas nacionais e regionais, 25 de junho de 2018. 

 Critério de ratings de recuperação para emissores corporativos avaliados com grau 

especulativo, 7 de dezembro de 2016. 

 Metodologia e Premissas: Descritores de Liquidez para Emissores Corporativos Globais, 

16 de dezembro de 2014. 

 Critério Geral: Metodologia e Premissas de Avaliação do Risco-País, 19 de novembro de 

2013. 

 Principais Fatores de Crédito Para o Setor de Infraestrutura de Transporte, 19 de 

novembro de 2013. 

 Metodologia de Ratings Corporativos, 19 de novembro de 2013. 

 Metodologia: Risco da indústria, 19 de novembro de 2013. 

 Metodologia: Fatores de créditos relativos à administração e governança para entidades 

corporativas, 13 de novembro de 2012. 

 Princípios dos Ratings de Crédito, 16 de fevereiro de 2011. 

 

 

Artigos 

 Definições de Ratings da S&P Global Ratings 

 Economic Research: Latin America's Pre-COVID-19 Growth Challenges Won't Go Away 
Post-Pandemic, 24 de setembro de 2020 
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EMISSO

R 

DATA DE 

ATRIBUIÇÃO DO 

RATING INICIAL 

DATA DA AÇÃO 

ANTERIOR DE 

RATING 

AB CONCESSÕES S.A.   

Ratings de Crédito de Emissor 

Escala Nacional Brasil  14 de abril de 2014 08 de maio de 2020 

   

RODOVIAS DAS COLINAS S.A.   

Ratings de Crédito de Emissor   

Escala Nacional Brasil  28 de fevereiro de 2013 08 de maio de 2020 

   

TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A. 

Ratings de Crédito de Emissor   

Escala Nacional Brasil  08 de janeiro de 2013 08 de maio de 2020 

   

CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. 

Ratings de Crédito de Emissor   

Escala Nacional Brasil  25 de novembro de 2016 08 de maio de 2020 

   

 

 

 

INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS ADICIONAIS 
 

Outros serviços fornecidos ao emissor 
Não há outros serviços prestados a este emissor. 

 

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.  

 

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. 
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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 
O aviso da S&P Global Ratings para os emissores em relação ao rating atribuído é abordado na política 

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  Instrução Nº 521/2012, Artigo 16 XII 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. 

 

 

  

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245300703680
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245338484985
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245338484985
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245319078197
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245345451209
http://www.standardandpoors.com.br/
http://www.standardandpoors.com/pt_LA/web/guest/regulatory/disclosures
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Análises relacionadas a crédito e outras, incluindo ratings e as afirmações contidas no Conteúdo são declarações de opiniões na data 
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diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba. Publicações relacionadas a 
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Até o ponto em que as autoridades reguladoras permitam a uma agência de rating reconhecer em uma jurisdição um rating atribuído 
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reconhecimento a qualquer momento e a seu exclusivo critério. As Partes da S&P abdicam de qualquer obrigação decorrente da 
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sofrido por conta disso. 

 

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 
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Austrália  

Standard & Poor's (Austrália) Pty. Ltd. conta com uma licença de serviços financeiros número 337565 de acordo com o Corporations Act 
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nenhuma pessoa na Austrália que não seja um cliente pessoa jurídica (como definido no Capítulo 7 do Corporations Act).   

 

 

 

 

 


