Piedade Usina Geradora de Energia S/A

NIRE Nº 35.300.193.121 CNPJ/MF nº 05.345.447/0001-16
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da PIEDADE USINA GERADORA DE ENERGIA S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.345.447/0001-16, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 25
de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no mínimo ¼ do
capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) a alteração dos artigos 9º, 13, 17, 18, 21,
27 e 28 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 04 de abril de 2022..
Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço - Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço

Lautis Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ/MF n° 09.432.118/0001-63 - NIRE 35.300.381.327
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da LAUTIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08708.672/0001-68, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 25 de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no
mínimo ¼ do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) eleição dos membros da Diretoria da Companhia, mandato e remuneração; (ii) alteração da redação dos artigos 8º, 10º, 12, 13, 16 e 21 do Estatuto Social da
Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social daCompanhia. São Paulo, 04 de abril de 2022. Carlos André Andrioni Salgueiro
- Lourenço; Guilherme Andrioni Salgueiro - Lourenço

PST Energias Renovaveis e Participações S/A

CNPJ/MF nº 08.708.672/0001-68 - NIRE 35.300.342.798
CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores (a) Acionistas da PST ENERGIAS RENOVÁVEIS E PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”), pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08708.672/0001-68, CONVOCADOS para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 25 de abril de 2022 em primeira chamada às 10:00 horas, necessitando a presença de acionistas que representem, no mínimo
¼ do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) eleição dos membros da Diretoria
da Companhia, mandato e remuneração; (ii) alteração da redação dos artigos 9º, 13, 17, 18, 21, 27 e 28 do Estatuto Social da
Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo, 04 de abril de 2022. Carlos André Andrioni Salgueiro
Lourenço - Guilherme Andrioni Salgueiro Lourenço

Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ 45.992.476/0001-94
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos aos acionistas para Assembleia Geral Ordinária dia 25/04/2022, às 15:00h na sede à
Rua 12 de Outubro, nº 20 - Vila Santana, Valinhos/SP, a fim de deliberarem sobre: Ordem do dia: 1) Exame,
discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do Exercício findo 2021;
2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos. Valinhos, 12/04/2022.

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 61.351.532/0001-68 - NIRE 35.300.052.463
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem, de modo presencial, em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 2 de maio de 2022, às
11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vicente
Antônio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 02.955-080, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social de 2021; iii) fixar o número dos membros do Conselho
de Administração e eleição destes membros; iv) instalação do Conselho Fiscal, fixação do número dos membros do
Conselho Fiscal e eleição destes membros; e v) fixar a remuneração dos administradores para o exercício social de
2022. Informações Gerais: a) os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
foram publicados no dia 5 de abril de 2022, no Jornal “O Dia”, e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, bem como na rede mundial de computadores nas páginas da Companhia (https://ri.azevedotravassos.com.
br) e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes
endereços eletrônicos os documentos exigidos nos termos da Instrução CVM nº 481/2009 a respeito das matérias que
serão deliberadas na AGO, conforme devidamente apresentados à CVM por meio do Sistema Empresas.NET, bem como
do Sistema CI. Corp.; b) o acionista poderá também participar da AGO via Boletim de Voto a Distância (“BVD”), conforme instruções detalhadas contidas no próprio BVD, bem como nos termos descritos a seguir: i) via envio de instruções
de preenchimento do BVD aos seus agentes de custódia, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ii) via envio de instruções de preenchimento do BVD ao escriturador das ações de emissão da Companhia, qual seja: Itaú Corretora de Valores S.A., no caso de acionistas titulares de ações depositadas no escriturador;
ou iii) via envio de BVD devidamente preenchido diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do próprio boletim, da Instrução CVM nº 481/2009 e do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia. O BVD, quando enviado diretamente à Companhia, deverá ser acompanhado de toda a documentação do acionista para participação na AGO (conforme detalhada no item “Documentos para Participação em Assembleia”, abaixo) e de qualquer outra documentação indicada no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até 25 de abril de 2022 (inclusive). O BVD deverá ser enviado aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, no endereço da sede da Companhia: Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1.050, Vila Mirante, CEP: 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo, ou no seguinte endereço eletrônico: investidores@azevedotravassos.com.br; c) Para os efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações e a Resolução CVM nº 70/2022, bem como o artigo 4º da Instrução CVM nº 481/2009, o percentual
mínimo do capital social da Companhia exigido para a solicitação de adoção do processo de voto múltiplo na AGO é
de 5% (cinco por cento). Adicionalmente, o acionista que desejar requerer a adoção ou participar em separado da eleição de membro do Conselho de Administração, na forma do artigo 141, §4º da Lei das Sociedades por Ações deverá, independentemente da forma de participação na AGO, apresentar à Companhia, em adição aos documentos descritos no
item “Documentos para Participação em Assembleia” a seguir, a comprovação de titularidade ininterrupta das ações
durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à data da realização da AGO, sendo certo que
tal comprovação somente será considerada válida se recebida pela Companhia, nos meios indicados no item “b” acima, até às 9:00 horas do dia 2 de maio de 2022. Documentos para Participação em Assembleia: a) no caso de
acionista pessoa física, documento de identidade com foto e, no caso de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, o último Estatuto Social, Contrato Social ou Regulamento Consolidado e demais documentos societários que
comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade com foto do respectivo representante; e b)
para fins de comprovação da titularidade de suas ações, comprovante emitido pela instituição custodiante ou pelo escriturador das ações da Companhia conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central. Caso o
acionista deseje ser representado na AGO por meio de procurador, observados os termos e condições da Lei das Sociedades por Ações, além dos documentos mencionados acima, deverá apresentar o original ou cópia autenticada do respectivo instrumento de mandato vigente e devidamente assinado com sua firma reconhecida, acompanhado do documento de identidade com foto do(s) respectivo(s) procurador(es). Da mesma forma, a Companhia solicita que os acionistas efetuem seu cadastramento enviando uma via física dos documentos acima mencionados aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, no endereço da sede da Companha: Rua Vicente Antonio de Oliveira, nº 1.050, Vila
Mirante, CEP 02.955-080, Capital do Estado de São Paulo, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da AGO. - São
Paulo, 11 de abril de 2022. - Gabriel Antônio Soares Freire Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Província de Securitização

CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547
Edital de 2ª (Segunda) Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Primeira Série da 2ª Emissão
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares” e “CRA”) da
Primeira Série da 2ª (Segunda) Emissão da Companhia Província de Securitização (“Securitizadora”) e a
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) a reunirem-se em
Assembleia Geral dos Titulares dos CRA (“AGT”), nos termos da Cláusula 12.1 e seguintes do Termo de
Securitização da Emissão (“Termo de Securitização”) bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da
Instrução CVM nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a ser realizada na data de 18
(dezoito) de abril de 2022, às 14:30 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para contabilização dos
votos, coordenada pela Securitizadora, conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625” e “CVM”,
respectivamente), sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital
Microsoft Teams, na qual o acesso será liberado de forma individual após a devida habilitação dos Titulares,
para, nos termos da cláusula 12.8 do Termo, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir
e aprovar as demonstrações contábeis do Patrimônio Separado da Emissão referente ao exercício financeiro
findo em 31/12/2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Ficam os senhores Titulares
de CRA cientes que, conforme previsto no § 3º, do artigo 26, da Instrução CVM n° 600, de 1° de agosto de
2018, serão automaticamente aprovadas as demonstrações contábeis ausentes de ressalvas, caso a AGT
não seja instalada em virtude do não comparecimento de quaisquer investidores. Informações Gerais: Em
virtude da Pandemia de COVID-19 e em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde
(OMS), e o Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, veiculado pela Comissão de Valores Mobiliários em 26 de
março de 2020, a AGT será realizada de modo exclusivamente digital, de modo que solicitamos que os
documentos de representação sejam enviados em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT para
o e-mail assembleias@provinciasecuritizadora.com.br e para o Agente Fiduciário, indicando no assunto
“CRA Solubio” observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação abaixo, a. Quando Pessoa
Física: Cópia digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último
estatuto, regulamento ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente;
(b) documentos comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de
identidade com foto dos representantes legais; d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer
Titular de CRA indicado nos itens acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos
indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de
representação na AGT, válido e eficaz, devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, de acordo com a
Cláusula 12.7. do Termo, acompanhado de documentos de identidade com foto dos representantes legais.
Os Titulares de CRA deverão manifestar o voto por Boletim de Voto a Distância, sendo válidas quaisquer
comunicações de voto enviadas fisicamente para a sede da Securitizadora, com aviso de recebimento, qual
seja, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-925, São Paulo,
Estado de São Paulo ou enviados para o endereço eletrônico assembleias@provinciasecuritizadora.com.br
desde que (i) recebidos até o horário de início da AGT, (ii) com cópia dos documentos de representação e
(iii) assinatura do Boletim de Voto a Distância, devidamente preenchido, por meio de certificados digitais que
atendam aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Os documentos
necessários para deliberação da ordem do dia, bem como as informações acerca do envio dos documentos
comprobatórios de representação e demais instruções e formulários referentes ao sistema e formato da
AGT estão disponíveis no seguinte link http://provinciasecuritizadora.com.br/1a-serie-2a-emissao-2/. São
Paulo, 08 de abril de 2022. Monica Miuki Fujii - Diretora de Relação com Investidores.

Companhia Província de Securitização

CNPJ/ME nº 04.200.649/0001-07 - NIRE 35300546547
Edital de 2ª (Segunda) Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Série Única da 1ª Emissão
Ficam convocados os titulares dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“Titulares” e “CRA”) da Série
Única da 1ª (Primeira) Emissão da Companhia Província de Securitização (“Securitizadora”) e a Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”) a reunirem-se em Assembleia
Geral dos titulares dos CRA (“AGT”), nos termos da Cláusula 12.1 e seguintes do Termo de Securitização
da Emissão (“Termo de Securitização”) bem como, nos termos do artigo 22, item “I” da Instrução CVM
nº 600, de 01 de agosto de 2018 (“Instrução CVM 600”), a ser realizada na data de 18 (dezoito) de abril de
2022, às 09:30 horas, de forma exclusivamente digital, inclusive para contabilização dos votos, coordenada
pela Securitizadora, conforme previsto no §2º do art. 124 da Lei 6.404/76 e nos termos da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625” e “CVM”, respectivamente),
sendo a AGT realizada por meio de videoconferência por meio da plataforma digital Microsoft Teams, na qual
o acesso será liberado de forma individual após a devida habilitação dos Titulares, para, nos termos da
cláusula 12.5 do Termo, deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e aprovar as
demonstrações contábeis do Patrimônio Separado da Emissão referente ao exercício financeiro findo em
31/12/2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (ii) decretar ou não o vencimento
antecipado da Cédula de Produtor Rural com Liquidação Financeira, emitida pelo Devedor em 27 de
setembro de 2021, conforme aditada (“CPR-F”) e, consequentemente, dos CRA, em razão da não
apresentação dos Contratos Mercantis e, conseguinte, a não celebração das Notas de Cessão Fiduciária,
cumprimento do Índice de Cobertura de Cessão Fiduciária, e das demais obrigações não pecuniárias
relacionadas a formalização da cessão fiduciária dos Direitos Creditórios, conforme previsto no Contrato de
Cessão Fiduciária, caracterizando a ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado nos termos previstos
na cláusula 7.2., inciso “xxiii” da CPR-F; (iii) caso seja deliberado o não vencimento antecipado da CPR-F,
nos termos do item (i) acima, autorizar que o Devedor deposite na Conta do Patrimônio Separado, até o dia
29 de abril de 2022, o valor de, no mínimo, 100% (cem por cento) do valor da próxima PMT (“Cash
Collateral”), devendo o Cash Collateral permanecer depositado na Conta do Patrimônio Separado até a data
de pagamento da próxima PMT; (iv) autorizar ou não a faculdade ao Devedor de não formalizar a cessão
fiduciária dos Direitos Creditórios, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, mediante a
constituição do Cash Collateral, com antecedência de 90 (noventa) dias contados da data de pagamento
das próximas PMT, sem que isso acarrete qualquer penalidade prevista nos Documentos da Operação; e
(v) autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos necessários para a efetivação e
implementação dos itens acima, se aprovados. Informações Gerais: Em virtude da Pandemia de COVID-19
e em linha com as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), e o Ofício-Circular nº 6/2020/
CVM/SIN, veiculado pela Comissão de Valores Mobiliários em 26 de março de 2020, a AGT será realizada
de modo exclusivamente digital, de modo que solicitamos que os documentos de representação sejam
enviados em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGT para o e-mail assembleias@
provinciasecuritizadora.com.br e para o Agente Fiduciário, indicando no assunto “CRA Produceres”,
observando o disposto na ICVM 625 e conforme documentação abaixo: a. Quando Pessoa Física: Cópia
digitalizada do documento de identidade com foto; b. Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto,
regulamento ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta comercial competente;
(b) documentos comprobatórios dos poderes de representação, quando aplicável; e (c) documentos de
identidade com foto dos representantes legais; d. Quando Representado por Procurador: caso qualquer
Titular de CRA indicado nos itens acima venha a ser representado por procurador, além dos documentos
indicados anteriormente, deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de
representação na AGT, válido e eficaz, devidamente constituído há menos de 1 (um) ano, de acordo com a
Cláusula 12.2.5. do Termo, acompanhado de documentos de identidade com foto dos representantes legais.
Conforme disposto no art. 12.2.6. do Termo, os Titulares de CRA deverão manifestar o voto por Boletim de
Voto a Distância, sendo válidas as comunicações de voto enviadas fisicamente para a sede da Securitizadora,
com aviso de recebimento, qual seja, Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 4º andar, Cidade
Monções, CEP 04.571-925, São Paulo, Estado de São Paulo ou enviados para o endereço eletrônico
assembleias@provinciasecuritizadora.com.br desde que (i) recebidos até o horário de início da AGT, (ii) com
cópia dos documentos de representação e (iii) assinatura do Boletim de Voto a Distância, devidamente
preenchido, por meio de certificados digitais que atendam aos requisitos da Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Os documentos necessários para deliberação da ordem do dia, bem como
as informações acerca do envio dos documentos comprobatórios de representação e demais instruções e
formulários referentes ao sistema e formato da AGT estão disponíveis no seguinte link http://
provinciasecuritizadora.com.br/1a-serie-1a-emissao/. São Paulo, 08 de abril de 2022. Monica Miuki Fujii Diretora de Relação com Investidores.
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Orizon Locação Ltda.

- CNPJ: 15.488.348/0001-47
Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Balanço patrimonial
31/12/2021
31/12/2020 _____________________________________________________
_____________________________
_________
_________
'HPRQVWUDomRGRVÀXRVGHFDL[D
Demonstração dos resultados dos Exercícios
_____________________________________________________
Ativo Circulante
2021 2020
____
____
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
Outros ativos
46
44 Receita operacional líquida
_________
_________
- Fluxo de caixa das atividades operacionais
Total do ativo circulante
46
44 Custo dos serviços prestados
_________
_________
(477) (40)
__________________- Lucro líquido do exercício
Não circulante
Lucro bruto
__________________- Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício
Imobilizado
5.332
3.665 Receitas (despesas) operacionais
_________
_________
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Total do ativo não circulante
5.332
3.665 Gerais e administrativas
_________
_________
339
(328)
(3) Juros incorridos
Total do ativo
5.378
3.709 Outras receitas (despesas)
_________
_________
(37) Redução (aumento) nos ativos
__________________
_________
_________
2
(328)
(40) Depósitos judiciais
Passivo Circulante
31/12/2021
31/12/2020
_________
_________
  
 Aumento (redução) nos passivos
_________
_________
Passivo de arrendamento
574
- 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(284)
____ ____(477)
(40) Fornecedores
_________
Fornecedores
6
290 Prejuízo antes do IR e contribuição social _________
_________
_________
(420)
(40)
____ ____
_________- Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Total do passivo circulante
580
290 Imposto de renda e contribuição social __________________
_________

Prejuízo do exercício
(477)
(40) )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
_________
_________
_________
_________
Não circulante
Pagamentos
de
passivo
de
arrendamento
(420)
Passivo de arrendamento
1.016
- _____________________________________________________
Demonstração das mutações de patrimônio líquido
Partes relacionadas
840 ____
40
____
Partes relacionadas
4.543
3.703
_________
_________
Prejuízos
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR  
Total do passivo não circulante
5.559
3.703
_________
_________
acumulados
Total
__________
_____
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa
____
____- ____
____Patrimônio líquido
Saldos em 1° de janeiro de 2020
(244)
(244)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Reservas de lucro
(761)
(284) Prejuízo do exercício
_________
_________
(40)
(40)
__________
_____
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR


Total do patrimônio líquido
(761)
(284) Saldos em 31 de dezembro de 2020
_________
_________
(284)
(284)
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa
____- ____
____Total do passivo e do patrimônio líquido_________
5.378
3.709 Prejuízo do exercício
_________
_________
____
(477)
(477)
_________
_______________Demonstração do resultado abrangente _________
31/12/2021
31/12/2020 Destinação do resultado do exercício
______________________________
_________
Leonardo Roberto Pereira dos Santos
(761)
(761)
__________
_____
Prejuízo do exercício
(477)
(40) Saldos em 31 de dezembro de 2021
__________
_____
Diretor - CPF 218.498.438-80 /
Outros resultados abrangentes
__________________Jessé Gonçalves de Lima Andrade
As Demonstrações Financeiras completas
Total do resultado abrangente do exercício _________
(477)
(40)
_________
_________
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41
_________
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

AUGUSTUS HOLDING S.A.
CNPJ nº 09.334.007/0001-14
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.
São Paulo, 30 de Março de 2022
A Diretoria
Demonstrações de resultados
Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Ativo
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Passivo
Nota 31.12.2021 31.12.2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Circulante
Circulante
31.12.2021 31.12.2020
Caixa e equivalentes
3
364
314
Fornecedores
19
13
Outras contas a receber
Dividendos a pagar
5b
19.806
4.087 Receitas (despesas) operacionais
Resultado da equivalência patrimonial
84.156
17.892
19.825
4.100
Impostos a recuperar
2
2 Total do ativo circulante
Outras Receitas não Operacionais
–
–
366
316 Não circulante
Total do ativo circulante
(764)
(683)
Despesas administrativas e gerais
Não circulante
Partes Relacionadas
47
47
83.392
17.209
Investimentos
4
281.186
212.103
Adiantamento para futuro aumento de capital
525
525 Lucro antes dos resultados financeiros
Receitas financeiras
4
2
572
572
Imobilizado
82
89 Total do passivo não circulante
Despesas financeiras
(3)
(3)
–
– Patrimônio líquido
Intangível
281.268
212.192
Total do ativo não circulante
Capital social
5a
125.000
125.000 Lucro antes do Imposto de Renda
83.393
17.208
e da Contribuição Social
Reserva legal
5c
13.396
9.226
Imposto de renda e contribuição social
Ajustes de avaliação patrimonial
(1.202)
(829)
–
–
sobre o lucro
Reserva de retenção de lucro
5c
124.043
74.439
83.393
17.208
261.237
207.836 Lucro líquido do exercício
Total do patrimônio líquido
117.745
117.745
Quantidade
de
ações
no
final
do
exercício
Total do Ativo
281.634
212.508 Total do passivo
281.634
212.508
0,708
0,146
Lucro por ação no final do exercício
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Reservas de lucros
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Reserva de Ajustes de
Lucros
Capital Reserva
retenção Avaliação (prejuízos)
31.12.2021 31.12.2020
subscrito
Legal de lucros Patrimonial acumulados
Total Fluxos de caixa das atividades operacionais
125.000
8.366
63.671
(1.131)
– 195.906 Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
83.393
17.208
Variação na carteira de ações
–
–
–
302
–
302
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com
Reversão dividendos distribuídos em 2019,
recursos provenientes de atividades operacionais:
conforme AGO de 31.07.20
–
–
10.207
–
– 10.207
Resultado da equivalência patrimonial
(84.156)
(17.892)
Lucros Distribuídos, conforme AGE 31.07.20
–
–
(11.700)
–
– (11.700)
Redução
(aumento) dos ativos operacionais
Lucro do exercício
–
–
–
–
17.208 17.208
Impostos a recuperar
(1)
(1)
Destinação do resultado:
• Constituição da reserva legal
–
860
–
–
(860)
– Aumento (redução) dos passivos operacionais
• Dividendos distribuídos
–
–
–
–
(4.087) (4.087)
Fornecedores
6
(3)
–
–
12.261
–
(12.261)
–
• Constituição da reserva de retenção de lucros
Obrigações tributárias
1
–
125.000
9.226
74.439
(829)
– 207.836 Recursos líquidos provenientes (aplicaSaldos em 31 de dezembro de 2020
Variação na carteira de ações
–
–
–
(373)
–
(373)
(757)
(688)
dos) das atividades operacionais
Reversão dividendos distribuídos em 2020,
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
conforme AGO de 26.07.21
–
–
4.087
–
–
4.087
Investimentos
504
(302)
Lucros Distribuídos, conforme AGOE 05.02.21 e 05.04.2021
–
–
(13.900)
–
– (13.900)
Imobilizado
7
(3)
Lucro do exercício
–
–
–
–
83.393 83.393
Dividendos recebidos
14.700
12.500
Destinação do resultado:
Dividendos pagos
(13.900)
(11.700)
• Constituição da reserva legal
–
4.170
–
–
(4.170)
–
• Dividendos distribuídos
–
–
–
–
(19.806) (19.806)
Variação na carteira de ações
(504)
302
–
–
59.417
–
(59.417)
– Recursos líquidos aplicados nas
• Constituição da reserva de retenção de lucros
125.000 13.396
124.043
(1.202)
– 261.237
Saldos em 31 de dezembro de 2021
807
797
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
50
(Valores expressos em milhares reais)
Mongeral Aegon Seguros Recursos líquidos aplicados (absorvi1. Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em 12 de
–
50
das)
nas
atividades
de
financiamentos
e
Previdência
S.A.
dezembro de 2007 com denominação social de Pallas SP
623.472 Redução/Aumento do caixa e
Participações S.A., tendo como objetivo social a participação em Patrimônio líquido
50
159
equivalentes
de
caixa
194.332
sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de • Capital social subscrito
250.000 Caixas e equivalentes de caixa no início
Seguros Privados. Na Assembléia Geral Extraordinária de 11 de • Aumento de capital em aprovação
35.815
314
155
do exercício
agosto de 2008 a denominação social foi alterada para Augustus • Reserva de capital
• Reserva de reavaliação
1.306 Caixas e equivalentes de caixa no final
Holding S.A. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:
• Reservas de lucros
144.684
364
314
do
exercício
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
(2.665)
• Ajuste de títulos e valores mobiliários
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas Participação
45,10% Ações. Em 26 de julho de 2021, em Assembleia Geral Ordinária a
vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios Capital investido
281.186 Companhia aprovou a reversão parcial dos dividendos distribuídos
apresentados, salvo disposição em contrário. Base de Preparação: 5. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito em 2020 para reserva de retenção de lucros, com finalidade de
Essas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 125.000 (idem em aumento de capital social. Em 31 de dezembro de 2021 a
os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamente “CPCs”) 31 de dezembro de 2020), totalmente integralizado, é composto por Companhia provisionou para pagamentos no exercício de 2022 o
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 117.745.515 (cento e dezessete milhões e setecentos e quarenta e montante de R$ 19.806. c. Reservas de lucros: Estão compostas
conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Federal cinco mil e quinhentos e quinze) ações ordinárias, sem valor integralmente pela reserva legal no montante de R$ 13.396 e pela
reserva de retenção de lucros no montante de R$ 124.043, a qual foi
de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários nominal, assim distribuídas entre os acionistas:
Capital ParticiCapital constituída nos termos dos artigos 197 e 202 da Lei nº 10.303/01.
(CVM). 3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras de
Subscrito pação Subscrito Em 31 de dezembro de 2021 a administração da Companhia propôs
R$ 364 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 314 em 31 de dezembro de
- ações
-%
- R$ a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados ao
2020), foram efetuadas integralmente em CDB’s, cuja remuneração é Acionistas
94.196.412 80,00% 100.000.000 complemento de retenção de lucros, arguido nos seus orçamentos
atrelada à variação do CDI, realizadas em Instituições Financeiras Augustus Participações S.A.
23.549.103 20,00% 25.000.000 de capital. Entretanto, a aprovação de tal proposição e consequente
F. Mota Participações S.A.
consideradas de primeira linha.
117.745.515 100% 125.000.000 destinação de lucros remanescentes será deliberada na próxima
Total
31.12.2021 31.12.2020
4. Investimentos:
Em 2021 mantém saldo AFAC, para aumento de capital em Assembleia Geral Ordinária. 6. Instrumentos Financeiros: Os
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. 281.186
212.103 exercícios futuros, no valor de R$ 525.000 (quinhentos e vinte e valores de mercado estimados de ativos e passivos financeiros da
281.186
212.103 cinco mil reais), mantidos os percentuais da participação acionária. Companhia foram determinados por meio de informações
O saldo em 31 de dezembro de 2021 relativo aos investimentos está b. Dividendos: Aos acionistas é assegurado, anualmente, a disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações.
integralmente composto pela participação na Mongeral Aegon distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação
Seguros e Previdência S.A., cuja equivalência patrimonial está lucro líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de
demonstrada no quadro abaixo:
conforme estabelecido no artigo 202 da Lei das Sociedades por mercado mais adequada.
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Companhia
Diretoria
Nilton Molina - Diretor Presidente - CPF 007.182.388-34

Milton Fernando Ruiz Nogueira - Contador - CRC 1SP105860/O-1

AUGUSTUS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 51.548.691/0001-01
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.
São Paulo, 30 de Março de 2022
A Diretoria
Demonstrações de resultados
Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Ativo
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Passivo
Nota 31.12.2021 31.12.2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Circulante
Circulante
Aplicações Financeiras
3
Fornecedores
2
2
13
11
31.12.2021 31.12.2020
13
11
12.794
4.767 Receitas (despesas) operacionais
Dividendos a pagar
6b
Total do ativo circulante
Não circulante
Total do passivo circulante
12.796
4.769
Resultado da equivalência patrimonial
53.915
20.119
Partes relacionadas
528
512 Não circulante
Receitas operacionais
–
–
209.613
165.356
Investimentos
5
Adiantamento para futuro aumento
Despesas administrativas e gerais
(42)
(45)
Total do ativo não circulante
210.141
165.868
de capital
6a
557
545 Lucro antes das despesas (receitas)
418
418
Partes relacionadas
4
financeiras
53.873
20.074
Total do passivo não circulante
975
963 Despesas financeiras
(2)
(3)
Patrimônio líquido
53.871
20.071
Capital social
6a
100.000
100.000 Lucro antes do Imposto de renda
Reserva legal
6c
10.146
7.452
e da Contribuição social
Reservas de lucros
6c
80.890
47.050
Imposto de renda e contribuição social
Reserva de reavaliação
6d
6.308
6.308
–
–
sobre o lucro
(961)
(663) Lucro líquido do exercício
Ajustes de avaliação patrimonial
53.871
20.071
Total do patrimônio líquido
196.383
160.147 Quantidade de ações no final do exercício 100.000
100.000
210.154
165.879 Total do passivo
210.154
165.879 Lucro por ação de capital no final
Total do Ativo
do exercício
0,539
0,201
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
Reservas de lucros Ajustes de
Lucros
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Capital Reserva de
Reservas de Reserva avaliação (prejuízos)
(Valores expressos em milhares de reais)
social reavaliação retençao de lucros
legal patrimonial acumulados
Total
31.12.2021 31.12.2020
100.000
6.308
34.849
6.448
(905)
– 146.700 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Reversão dividendos distribuidos em 2019,
Lucro líquido do exercício
53.871
20.071
conforme AGO em 31.07.20
–
–
7.241
–
–
–
7.241
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 31.07.20
–
–
(9.340)
–
–
– (9.340)
recursos provenientes de atividades operacionais:
Variação na carteira de ações
–
–
–
–
242
–
242
(53.915)
(20.119)
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro do exercício
–
–
–
–
–
20.071 20.071
(44)
(48)
Destinação do resultado:
– Aumento (redução) dos passivos operacionais
• Constituição da reserva legal
–
–
–
1.004
–
(1.004)
–
–
–
Fornecedores
• Dividendos minímos obrigatórios
–
–
–
–
–
(4.767) (4.767)
–
–
–
–
14.300
–
–
(14.300)
– Recursos líquidos provenientes (aplica• Constituição da reserva de retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2020
100.000
6.308
47.050
7.452
(663)
– 160.147
(44)
(48)
dos) das atividades operacionais
Reversão dividendos distribuidos em 2020,
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
conforme AGO em 26.07.21
–
–
4.767
–
–
–
4.767 Investimentos
(1.373)
(308)
Distribuição de Lucros, conforme AGE em 12.04.21
–
–
(9.310)
–
–
– (9.310) Variação na carteira de ações
(403)
242
Variação na carteira de ações
–
–
–
–
(298)
–
(298) Dividendos recebidos
11.120
9.360
Lucro do exercício
–
–
–
–
–
53.871 53.871 Dividendos pagos
(9.310)
(9.340)
Destinação do resultado:
Recursos líquidos aplicados nas
• Constituição da reserva legal
–
–
–
2.694
–
(2.694)
–
atividades de investimentos
34
(46)
• Dividendos minímos obrigatórios
–
–
–
–
–
(12.794) (12.794) Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
• Constituição da reserva de retenção de lucros
–
–
38.383
–
–
(38.383)
– Partes relacionadas
–
–
Saldos em 31 de dezembro de 2021
100.000
6.308
80.890 10.146
(961)
– 196.383 Adiantamento para futuro aumento de capital
12
100
Notas explicativas às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto Operacional: A Augustus Participações S.A., é uma 5. Investimentos:
31.12.2021 31.12.2020
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 31 de maio AH2 Holding Ltda.
4.823
3.287
de 1979, originalmente sob a razão social de Augustus Administra- Augustus Holding S.A.
208.990
166.269
ção e Participações S.A. cujo objeto social é a participação em ou- (–) Ágio incorporação JC Partic.
(4.200)
(4.200)
e Empreendim. Ltda.
tras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quo209.613
165.356
tista. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de- A movimentação dos investimentos nas controladas está demonsmonstrações financeiras consolidadas estão definidas abaixo. Es- trada no quadro abaixo:
Augustus
AH2
sas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os
Holding S.A. Holding Ltda.
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. Base de Patrimônio Liquido
261.237
6.029
Preparação: Essas demonstrações financeiras foram elaboradas • Capital social subscrito
125.000
4.203
de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletivamen- • Reservas legais
13.396
–
te “CPCs”) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis • Reservas de lucros
124.043
1.826
(1.202)
–
(CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho • Ajuste de títulos e valores mobiliários
80,00%
80,00%
Federal de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliá- Participação
208.990
4.823
Capital
investido
rios (CVM). 3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras,
no montante de R$ 13 (R$ 11 em 2020), foram efetuadas integralmen- 6. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social subscrito
em 31 de dezembro de 2021, no montante de R$ 100.000
te em CDB’s, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realiza(R$ 100.000 em 2020), totalmente integralizado, é composto por
das em Instituições Financeiras consideradas de primeira linha.
100.000.000 (cem milhões) de ações ordinárias, sem valor nominal,
31.12.2021 31.12.2020 assim distribuídas entre os acionistas:
4. Partes Relacionadas:
Passivo
Capital subscrito
Participação
Ações
- R$
(%)
418
418 Acionista
Augustus Administração S.A.
98.772.621 98.772.621
98,77%
418
418 Nilton Molina
1.142.206
1.142.206
1,14%
As operações referem-se a aportes de capital de giro para manutenção Sara Molina
Helder Molina
45.862
45.862
0,05%
das atividades normais da referida Companhia e estão suportadas por
39.311
39.311
0,04%
Mônica Molina
contratos de mútuo, firmados por tempo indeterminado, ficando pré-es- Total
100.000.000 100.000.000
100,00%
tabelecido que as devoluções dos recursos transferidos, a título de Em 2021 foi realizado um AFAC, para aumento de capital em exermútuo, deverão ocorrer quando se fizer necessário ou conveniente, cícios futuros, no valor de R$ 12.000 (doze mil reais). b. Dividendos:
levando em consideração a situação financeira e a necessidade de Aos acionistas é assegurado, anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão de 25% do lucro líquido ajustado
cada Companhia.

Recursos líquidos aplicados (absorvidas) nas atividades de financiamentos
Redução/Aumento do caixa e
equivalentes de caixa
Caixas e equivalentes de caixa no
início do exercício
Caixas e equivalentes de caixa no
final do exercício

Diretoria

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8732-5F0C-608C-E708.
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por aumentos ou reduções de reservas conforme estabelecido no
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em 31 de dezembro de
2021 a Companhia provisionou para pagamentos no exercício de
2022 o montante de R$ 12.794. c. Reservas de lucros: Estão compostas integralmente pela reserva legal no montante de R$ 10.146
(R$ 7.452 em 2020) e pela reserva de retenção de lucros no montante de R$ 80.890 (R$ 47.050 em 2020), a qual foi constituída nos
termos dos artigos 197 e 202 da Lei nº 10.303/01. A administração
da Companhia propõe a destinação do saldo remanescente de lucros acumulados, ao complemento de retenção de lucros, arguido
nos seus orçamentos de capital. Entretanto, a aprovação de tal proposição e consequente destinação de lucros remanescentes será
deliberada na próxima Assembleia Geral Ordinária. d. Reservas de
reavaliação: A reserva de reavaliação no montante de R$ 6.308
(idem em 2020), deste valor, R$ 5.568 refere-se à reavaliação reflexa e a Administração da Companhia optou pela manutenção dos
registros relativos à reavaliação dos bens constantes do ativo imobilizado, e estima que tais saldos serão mantidos até a sua realização
integral. 7. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices
de seguro contratadas junto às seguradoras que foram definidas por
orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e
o grau de risco envolvido. 8. Instrumentos Financeiros: Os valores de
mercado estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia
foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado
e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para
produzir a estimativa do valor de mercado mais adequada.

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Companhia
Nilton Molina - Diretor Presidente - CPF 007.182.388-34
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Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
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COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se realizar,
em primeira convocação, no dia 29.4.2022, às 14:30 horas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia:
“Deliberação acerca de propositura de ação de ressarcimento e medidas correlatas conforme o material
de suporte enviado aos acionistas por e-mail junto a esta convocação”. Enquanto perdurar a pandemia do
Ks/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘
Por essa razão, a forma de realização desta assembleia ora convocada será virtual. Os dados para acesso à
plataforma Teams serão enviados por e-mail a todos os acionistas. ,ĞŶƌŝƋƵĞ^ŽƵǌĂĞ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽ - Presidente
do Conselho de Administração da Companhia. Pirassununga, 11 de abril de 2022.
(12,13,14)

Imobel Participações
Societárias S/A
CNPJ/MF Nº 53.595.260/0001-13
Aviso aos Acionistas
Acham-se a disposição dos acionistas, na sede
da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 270 A,
SP/SP, os documentos, a que se referem o artigo
133 da Lei 6.404/76, relativos aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2021.
A Diretoria.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.

CNPJ/ME 82.120.676/0001-83
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
O Conselho de Administração, representado por sua presidente, Sra. Heloísa Helena Kretzer de Almeida,
com fundamento no Estatuto Social e na Lei 6.404/1976, convoca todos os acionistas da Almeida Junior
Shopping Centers S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede
social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 16º andar, conjunto 1604, São Paulo, SP, no dia 29 de abril
de 2022, às 12:00 horas, em primeira convocação, e às 12:30 horas, em segunda convocação, com
qualquer número de acionistas, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordem do dia: a) Análise,
discussão e aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e o Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro/prejuízo
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos. c) Fixação
da remuneração global da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 2022.
São Paulo/SP, 07 de abril de 2022
Heloísa Helena Kretzer de Almeida - Presidente do Conselho de Administração

Segpartners Brasil
Corretora de Seguros S/A
CNPJ/MF n° 04.772.866/0001-71
NIRE n° 3530048.262-0
Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária
O Diretor Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA seus Acionistas, para se reunirem
em AGO a realizar-se Na Rua Eugenio de Medeiros,
303 - 2° andar - Sala Star One - Pinheiros - São Paulo - SP, a ser realizada no dia 28/04/2021, as 14h em
primeira convocação na forma da lei ou as 14:30h
em segunda convocação com qualquer numero dos
presentes para deliberarem sobre as seguintes matérias: Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras, relat6rios da auditoria e
notas explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2021; (iii) Deliberar
sobre a(s) renuncia(s) do(s) conselheiro(s) e eleger
membro para substituição do(s) cargo(s) vago(s). (vi)
Outros assuntos de interesse da companhia. Notas:
1) A Assembleia acontecera de forma presencial 2)
As orientações para a participação e votação pelo s
Acionistas estão disponíveis na sede da Companhia e
serão enviadas ao e-mail cadastrado dos Acionistas.
Paulo Rogério dos Santos - Diretor Presidente.

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022

COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS
C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em primeira convocação, no dia 29.4.2022, às 10 horas para deliberar acerca
da seguinte ordem do dia: “(i) deliberar acerca do relatório da administração, proposta de orçaPHQWR GH FDSLWDO H H[DPH GLVFXVVmR H YRWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DXGLWDGDV GD
&RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP  (ii) deliberar sobre a destinação
GROXFUROtTXLGRHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPH
(iii) deliberar acerca da remuneração anual global máxima dos administradores”. Enquanto perdurar
a pandemia do COVID-19 a Companhia continuará a priorizar a saúde e a integridade física de seus
acionistas e colaboradores. Por essa razão, a forma de realização desta assembleia ora convocada
VHUiYLUWXDO2VGDGRVFRQ¿GHQFLDLVSDUDDFHVVRjSODWDIRUPD7HDPVVHUmRHQYLDGRVSRUHPDLOD
todos os acionistas. Henrique Souza e Silva Peretto - Presidente do Conselho de Administração da
Companhia. Pirassununga, 4 de abril de 2022.
(08,09,12)

ARCADIS LOGOS S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
33.360
3.709
33.391
3.738
Contas a receber de clientes
179.237
127.245
179.237
127.245
Impostos a recuperar
28.382
12.959
29.348
13.729
Outras contas a receber
5.418
4.125
5.533
4.255
853
924
853
924
Conta-corrente de consórcios
Total do ativo circulante
247.250
148.962
248.362
149.891
Contas a receber de clientes
2.410
20.883
2.410
20.883
Depósitos judiciais
11.083
8.657
11.083
8.657
Imposto a recuperar
3.815
10.658
3.815
10.658
Ativo fiscal diferido
25.940
15.159
25.940
15.159
Ativo de direito de uso
4.972
2.907
4.972
2.907
18.834
10.848
18.834
10.848
Outras contas a receber
Total do realizável ao longo prazo
67.054
69.112
67.054
69.112
Investimentos
102
138
Imobilizado
19.442
9.622
19.442
9.622
208
169
208
169
Intangível
86.806
79.041
86.704
78.903
Total do ativo não circulante
334.056
228.003
335.066
228.794
Total do ativo
Passivo
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Salários, férias e encargos sociais
Conta-corrente consórcios e SCP
Adiantamentos de clientes
Passivo de arrendamento
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Provisões para contingências
Passivo de arrendamento
Aquisição de Companhia - compromisso
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Atribuível aos acionistas da controladora
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Participação de acionistas não
controladores
Total do passivo e patrimônio líquido

Controladora
2021
2020
46.885
29.556
26.443
16.375
35.594
24.133
425
720
33.045
24.431
1.785
2.116
157
710
653
145.044
97.984
9.873
11.280
3.360
761
1.896
13.233
13.937
158.277
111.921

Consolidado
2021
2020
46.885
29.557
27.409
17.145
35.684
24.205
425
720
33.045
24.431
1.785
2.116
157
780
694
146.170
98.868
9.873
11.280
3.360
761
1.896
13.233
13.937
159.403
112.805

160.773
(13.878)
28.884
175.779

119.924
(13.786)
9.944
116.082

160.773
(13.878)
28.884
175.779

119.924
(13.786)
9.944
116.082

175.779
334.056

116.082
228.003

(116)
175.663
335.066

(93)
115.989
228.794

todos os colaboradores, bem como em diversas iniciativas para coleta e gerenciamento de dados, soluções associadas a internet das coisas IoT e fluxo de automação de
dados. Com foco em melhoria de performance, desenvolveu e implementou dezenas
de aplicativos para coleta, automação, gerenciamento e visualização de dados para
áreas operacionais quanto iniciativas corporativas. Um segundo pilar estratégico é a
Sustentabilidade, e temos o compromisso de criar, de forma sustentável, resultados
excepcionais para os seus clientes, em ambientes naturais e construídos, agregando
valor social, ambiental e econômico aos projetos. Com sua atuação guiada pela
Política Global de Sustentabilidade, pelos Princípios Gerais de Negócios e Normas
específicas de combate à corrupção, a Arcadis incorpora e vivencia a Sustentabilidade
na rotina de trabalho de todos os nossos colaboradores, no Brasil e no mundo. Passos
significativos para atingir a ambição estão sendo dados. A Arcadis está comprometida
com metas tangíveis em três pilares: 1. Soluções para clientes: ter a sustentabilidade
no centro de nossas soluções técnicas e consultivas, visando suportar a jornada de
sustentabilidade de nossos clientes, com foco em transição energética, redução de
carbono, conservação da biodiversidade, economia circular, resiliência e adaptação ao
clima. 2. Operações Comerciais: continuamos nossa jornada iniciada em 2020 em
busca do Net-zero, compensando todas as emissões dos escopos 1, 2 e 3, investindo
em qualidade, creditação, redução e programas de compensação. Até 2035, teremos
reduzido nossas emissões de GEE para operar alinhados com as metas Science-Based Target de reduzir 1.5ºC da temperatura global. 3. Pessoas e Comunidades:
gerando melhores resultados para os bens mais importantes da nossa empresa, que
são as nossas pessoas e as comunidades onde vivem, trabalham e retribuem à sociedade. Cultivamos uma força de trabalho que é diversa, inclusiva e empoderada para
criar um mundo mais sustentável, melhorar a qualidade de vida nas comunidades para
que todas as pessoas possam prosperar. Em 2021 consolidamos uma estrutura de
governança com intuito de buscar ferramentas, insights e ações mais estratégicas para
que nossas pessoas passem pelas diversas situações de forma mais positiva e
possam expandir sua consciência, tendo cerca de 200 integrantes em nossa network
de D&I participando dos nossos grupos de afinidade, locais e globais. A Arcadis é
Demonstrações de resultados
Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receita operacional líquida
481.293
336.388
481.293
336.388
Custos dos serviços prestados
(375.288) (266.349) (375.288) (266.349)
Lucro bruto
106.005
70.039
106.005
70.039
(Despesas) receitas operacionais
Administrativas e gerais
(90.256) (54.739) (90.324) (54.934)
Comerciais
(11.708)
(11.418)
(11.708)
(11.418)
Outras receitas/despesas operacionais,
líquidas
11.378
2.711
11.378
2.711
(68)
(1.002)
Resultado da equivalência patrimonial
Resultado antes das (despesas)
receitas financeiras líquidas e
15.351
5.591
15.351
6.398
impostos
Despesas financeiras
(10.246)
(2.079) (10.246)
(2.079)
Receitas financeiras
10.008
2.504
10.008
2.504
Receitas (despesas) financeiras
líquidas
(238)
425
(238)
425
Resultado antes do imposto de
renda e contribuição social
15.113
6.016
15.113
6.823
Imposto de renda e contribuição
social - diferidos
10.722
5.034
10.722
5.034
Imposto de renda e contribuição
social - correntes
(6.895)
(3.405)
(6.895)
(4.221)
18.940
7.645
18.940
7.636
Lucro do exercício
Lucro atribuível aos:
Acionistas controladores
18.940
7.645
18.940
7.645
Acionistas não controladores
(9)
18.940
7.645
18.940
7.636
Lucro do exercício
Lucro por ação no final do
exercício - R$
Lucro por ação básico e diluído
0,067
0,030
Demonstrações de resultados abrangentes
Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro do exercício
18.940
7.645
18.940
7.636
Variação cambial, conversão de
(92)
(46)
(92)
(51)
moeda estrangeira
18.848
7.599
18.848
7.585
Resultado abrangente total
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
18.848
7.599
(14)
Acionistas não controladores
18.848
7.585
Resultado abrangente total

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Em milhares de Reais)
Ajustes de avaliação
Capital social
patrimonial Reserva de lucros
Ajustes
Lucros /
cumulativos de
IntegraA inteLucros a
Acionistas não
(Prejuízos) conversão de moeda
Legal
Total
lizado
gralizar
realizar
controladores
acumulados
estrangeira
119.924
(13.740)
115
2.184
108.483
(79)
Saldos em 1º de janeiro de 2020
Lucro líquido do exercício
7.645
(46)
7.599
(14)
(7.645)
382
7.263
Constituição de reserva de lucros
119.924
(13.786)
497
9.447
116.082
(93)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Aumento de capital
20.000
20.000
Capital a integralizar
20.849
20.849
Lucro líquido do exercício
18.940
(92)
18.848
(23)
(18.940)
947
17.993
Constituição de reserva de lucros
139.924
20.849
(13.878) 1.444
27.440
175.779
(116)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
A Diretoria

Total
108.403
7.585
115.989
20.000
20.849
18.825
175.663

Carlos Roberto Bertola - Contador - CRC1SP085590/O-0

As Notas Explicativas na íntegra encontram-se disponíveis na sede social da Companhia.
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas - Arcadis Logos S.A. Opinião: Examinamos as
demonstrações financeiras individuais da Arcadis Logos S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, assim como as
demonstrações financeiras consolidadas da Arcadis Logos S.A. e sua controlada
(“Consolidado”) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações consolidadas 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 as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Arcadis Logos S.A. e da Arcadis Logos S.A. e sua controlada em 31 de dezembro
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem
como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa
consolidados 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
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e sua
controlada, 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. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, 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. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 uma 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 individuais e consolidadas,
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 e sua controlada.
• 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

avaliada anualmente pela Sustainalytics, que fornece classificações ambientais,
sociais e de governança (ESG) e foi globalmente reconhecida com a medalha de ouro
pela EcoVadis, uma plataforma independente que avalia mais de 60.000 empresas ao
redor do mundo, pela sua integração de sustentabilidade e critérios ESG em nossos
negócios e gestão. Mais informações podem ser encontradas no Relatório Integrado
da Arcadis à luz das diretrizes de relatoria da Global Reporting Initiative (GRI),
trazendo, entre outros temas, como nossa atuação tem melhorado a qualidade de vida
no mundo e contribuído para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas. A Arcadis está no Dow Jones Sustainability Index (DJSI), tendo
aprimorado em 23% sua pontuação no último ano. Como parte de seu programa de
responsabilidade corporativa social, lançou, em 2021, a Juntos - plataforma interna
para promoção e realização de ações de voluntariado por seus colaboradores. Apoiou,
ainda, ações de seus clientes que envolveram doações de cobertores e arrecadação
financeira para posterior doação de cestas básicas para pessoas em situações de
vulnerabilidade. Por meio do programa global de voluntariado da Companhia (Shelter),
realizado em parceria com a UN-Habitat, oferecemos nossa expertise em atividades
técnicas Pro Bono. Somos uma empresa de pessoas e, dessa forma, buscamos o
desenvolvimento contínuo de nossos colaboradores, por meio de capacitações, locais
e globais, e durante o ano de 2021 tivemos mais de 1.500 colaboradores participando
de iniciativas de desenvolvimento. Por fim, preocupados com a saúde e bem-estar dos
nossos colaboradores, seguimos com o programa Viva Melhor, que oferece, sem
custos, aula de yoga, meditação, apoio a gestantes, pessoas com doenças crônicas,
nutrição e sessões de terapia, entre outras ações. A Diretoria registra, mais uma vez,
seu agradecimento aos colaboradores, parceiros e clientes pela contribuição em criar
as condições que permitiram o encerramento do exercício de 2021 com sucesso, à
semelhança dos anos anteriores, propiciando continuado fortalecimento e aperfeiçoamento. Renova, assim, seu compromisso de continuar trabalhando e buscar, cada vez
mais, prestar seus serviços com qualidade, eficiência e em condições de trabalho
seguras e saudáveis, com respeito ao meio ambiente, à sociedade coletiva, a seus
colaboradores e clientes.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro/(Prejuízo) do exercício
18.940
7.645 18.940
7.636
Ajustes de:
Depreciação
4.654
2.821
4.654
2.821
Amortização
196
512
196
512
Resultado da equivalência patrimonial
68
1.002
Juros sobre empréstimos captados
420
420
Variação cambial de ativos e passivos
32
(36)
32
(50)
Provisão estimada créditos liquidação
duvidosa
2.949
(8.289)
2.949
(8.289)
Ganho, avaliação recebível a valor presente (17.177) (1.722) (17.177)
(1.722)
Imposto de renda e contribuição social,
diferidos
(10.722) (5.034) (10.722)
(5.034)
Arrendamento mercantil IFRS 16
203
8
203
8
2.879
(19)
2.879
(19)
Baixa de ativos fixos
Caixa gerado nas operações
2.442
(3.112)
2.374
(4.137)
Imposto de renda e contribuição social,
correntes
(6.895) (3.405) (6.895)
(3.405)
Pagamento de juros sobre empréstimos
captados
(355)
(355)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado
(4.808) (6.517) (4.876)
(7.542)
pelas atividades operacionais
Variações em:
Contas a receber de clientes
(36.468) (44.578) (36.468) (44.578)
Outras contas a receber
7.898
(486)
7.913
(383)
Depósitos judiciais
(2.426) (1.799) (2.426)
(1.799)
Créditos de tributos corrente/diferido
(1.744)
9.411
(1.940)
9.363
Outras contas a pagar
57
122
86
123
Fornecedores
38.178
14.911 38.122
14.912
Impostos e contribuições a recolher
10.068
4.039 10.264
4.809
Conta-corrente consórcios e SCP
(224) (1.064)
(224)
(1.064)
Adiantamentos de clientes
8.614
4.785
8.614
4.785
Contingências passivas
(1.407)
4.710
(1.407)
4.710
Salários, férias e encargos sociais
11.461
6.567
11.479
6.639
(1.896) (4.325) (1.896)
(4.325)
Aquisição de companhia - compromisso
32.111
(7.707) 32.117
(6.808)
Fluxo de caixa líquido decorrente
das atividades operacionais
27.303 (14.224) 27.241 (14.350)
Fluxo de caixa das atividades
de investimento
Aquisição em ativo imobilizado
(17.353) (6.851) (17.353)
(6.851)
Aquisição em ativo intangível
(235)
(175)
(235)
(175)
Empréstimo amortizados de partes
relacionadas
7.133
7.133
(64)
(134)
Aporte de capital
(17.652)
(27) (17.588)
107
Fluxo de caixa decorrente das
atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
20.000
- 20.000
Empréstimos captados
Caixa líquido proveniente das
atividades de financiamento
20.000
- 20.000
Redução em caixa e equivalentes de caixa 29.651 (14.251) 29.653 (14.243)
Caixa e equivalentes de caixa
em 1º de janeiro
3.709 17.960
3.738
17.981
Caixa e equivalentes de caixa
33.360
3.709 33.391
3.738
em 31 de dezembro
29.651 (14.251) 29.653 (14.243)
Informações adicionais às
demonstrações dos fluxos de caixa
Itens que não afetam movimentação
de caixa
Imposto pago, compensação de
créditos de tributos
8.906
3.052
8.906
3.052
Amortização de recebíveis, cessão
de crédito
- 10.649
10.649
Capitalização mediante conversão
mútuo passivo
20.000
- 20.000
Capitalização mediante conversão
faturas intercias
20.849
- 20.849
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
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamonos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente,
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 8 de abril de 2022.
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

Mairkon Strangueti Nogueira
Contador CRC 1SP255830/O-3
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CNPJ nº 07.939.296/0001-50
Relatório da Administração
A Diretoria da Arcadis Logos S.A. tem a satisfação de encaminhar para seus Acionistas
o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício de 2021. Com
expressivo crescimento de receitas em 43%, substancialmente superior ao resultado
do PIB nacional e volume de novos contratos 12% maior que o registrado no ano
anterior, a Arcadis segue plenamente saudável, com resultado lucrativo e ótimo nível
de liquidez, sem endividamento bancário e preparada para a continuidade do crescimento. A Arcadis é a organização líder global em design e consultoria para ativos
naturais e construídos. Maximizamos o impacto para nossos clientes e as comunidades em que eles atuam, fornecendo soluções eficazes por meio de resultados sustentáveis, foco e escala e digitalização. Somos 29.000 pessoas, em mais de 70 países, e
geramos € 3,4 bilhões em receita. Apoiamos o UN-Habitat com conhecimento e experiência para melhorar a qualidade de vida em cidades em rápido crescimento em todo
o mundo. Em continuidade ao aperfeiçoamento de nossas políticas corporativas,
visando atender todas as exigências típicas de uma empresa de capital aberto (caso
de sua controladora Arcadis N.V.), em termos de controles e transparência corporativa,
exigimos que todos os colaboradores tenham amplo conhecimento de nossos princípios éticos na condução de nossos negócios. Seguimos realizando treinamentos específicos para que todos os colaboradores saibam como reagir corretamente face a
possíveis dilemas em suas rotinas profissionais. Tal filosofia de trabalho ético tem
marcado toda a história da Companhia desde nossa fundação e antecede as disposições trazidas pela Lei nº 12.846/2013 publicada no DOU em 2/8/2013 (Lei Anticorrupção). Mantemos nossa atuação firme e gestão para assegurar um ambiente de trabalho
seguro e saudável para todos os nossos colaboradores, clientes, parceiros e todas as
outras partes interessadas, com resultados expressivos, reforçando responsabilidades, conscientização, atuação proativa e cultura em SSO, rumo à meta de zero acidentes. A Arcadis tem, como um de seus pilares estratégicos, Inovação e Transformação
Digital, onde foi possível proporcionar diferentes oportunidades de desenvolvimento
pessoal e profissional para seus colaboradores, bem como tendo focado em soluções
para nossos clientes, utilizando, em diversos projetos locais, o programa global para
captação, desenvolvimento e implementação de ideias inovadoras, disponível para
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TRANSBIA TRANSPORTES BALDAN S/A
CNPJ/MF Nº 55.539.555/0001-06
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de Abril de 2022, às 10h00, em
ƐƵĂƐĞĚĞůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂǀĞŶŝĚĂdŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕ŶǑϴϰϴ͕ĞŶƚƌŽ͕DĂƚĆŽ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ĂĮŵĚĞ
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA (AGO): a.) Exame, Discussão
e Votação do Balanço Geral, Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2021; b.)
Eleição da Diretoria para o biênio 2022/2023; c.) Fixação dos honorários da Diretoria. Matão/SP,
11 Abril de 2022. Walter Baldan Filho – Diretor.
(12,13,14)

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
CNPJ/MF Nº 52.311.347/0001-59
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – EDITAL CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de abril de 2022, às 9h00, em sua sede localizada Avenida Baldan, nº 1500 – Nova Matão, Estado de São Paulo͕ĂĮŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞ
ordem do dia: EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) ǆĂŵĞ͕ĚŝƐĐƵƐƐĆŽĞǀŽƚĂĕĆŽĚŽďĂůĂŶĕŽ͕ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕WĂƌĞĐĞƌĚŽƐƵĚŝƚŽƌĞƐ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞ
ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϭ͖ďͿĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϮϭĞĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͖ c) ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚĂĂůĚĂŶŐƌŽŝŶĚƷƐƚƌŝĂŝƌĞůŝEW:ͬD&Ŷ͘Ǒ
ϯϯ͘ϱϳϵ͘ϲϱϵͬϬϬϬϭͲϬϭƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂƌĞƐĞƌǀĂĚĞůƵĐƌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϭ͖ EM SEDE DE EXTRAORDINÁRIA: a.) ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂĚŝĐŝŽŶĂůĂŽƐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ
ĂŶŽĚĞϮϬϮϭ͖b)ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞďƀŶƵƐĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞ
ĂŽĂŶŽĚĞϮϬϮϭĐŽŶĨŽƌŵĞĂƉƵƌĂĚŽĞŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽĚĞŵĞƚĂƐĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͖ c.) Reajuste da remuneração
ŐůŽďĂůĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖d.) ZĂƟĮĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚŽƐĂƵĚŝƚŽƌĞƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖DĂƚĆŽͬ^W͕
ϭϭĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϮ͘tĂůƚĞƌĂůĚĂŶ&ŝůŚŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘;ϭϮ͕ϭϯ͕ϭϰͿ

Almeida Junior Shopping Centers S.A.

CNPJ/ME 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Março de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 09 de março de 2022, às 09h00, na sede social da Almeida Junior Shopping
Centers S/A (“Companhia”), localizada na capital do estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2277, 16º andar, cj. 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000.
2. Convocação e Presença: Dispensada convocação prévia em face da presença de todos os membros
em exercício do Conselho de Administração da Companhia. 3. Presença: A totalidade dos membros em
exercício do Conselho de Administração da Companhia. 4. Mesa: Jaimes Bento de Almeida Junior Presidente; Camila Angeloni de Almeida Ferreira, Secretária. 5. Ordem do Dia: Aprovar a prestação de
garantia, na qualidade de devedora solidária, em contratos de Cédula de Crédito Bancário e Contratos de
Conta Garantida (Limite Itaú para Saque - LIS), junto à instituição Financeira Itaú BBA. 6. Deliberações:
Após discutir e examinar o assunto constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração
deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, o que segue: a) Aprovam a prestação de garantia pela
Companhia, que figurará como Devedora Solidária, em contratos de Cédula de Crédito Bancário, onde a
Almeida Junior Shopping Centers S.A. figurará como devedora solidária e o Itaú B.B.A. como Credor, para
garantia de operações financeiras no valor total de até R$ 13.740.000,00 (treze milhões, setecentos e
quarenta mil reais), a ser acrescido de impostos, incluída a aprovação para futuros adiantamentos;
b) Aprovam, também, a prestação de garantia em contratos de Conta Garantida, com emissão de cédula
de crédito bancária na modalidade “Abertura de Crédito Limite Itaú para saque - LIS”, a serem firmados
entre a Almeida Junior Shopping Centers S.A., como devedora solidária e o Itaú B.B.A., como credor, no
valor de até R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais), a ser acrescido de impostos, incluída
a aprovação para futuros adiantamentos. Os dados das empresas credoras e individualização do valor das
operações financeiras ora aprovadas encontra-se no Anexo I da presente ata, arquivado na sede da
Companhia, o qual é devidamente aprovado por unanimidade. 7. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a
qual, após ter sido reaberta a sessão foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São
Paulo, 09 de março de 2022. Mesa: Jaimes Bento de Almeida Junior - Presidente; Camila Angeloni de
Almeida Ferreira - Secretária. Conselheiros (em exercício): Jaimes Bento de Almeida Junior, Heloísa
Helena Kretzer de Almeida, Camila Angeloni de Almeida Ferreira. Certidão: Certifico que a presente é
cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Camila Angeloni de Almeida Ferreira - Secretária. JUCESP
nº 161.657/22-9 em 29/03/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.

CNPJ/ME nº 82.120.676/0001-83 - NIRE 35.300.412.087
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de março de 2022
Data, Hora e Local: 07 de março de 2022, às 11h, na sede da Almeida Junior Shopping Centers S.A.
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277,
16° andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP 01452-000. Convocação:
Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração
da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:
Heloísa Helena Kretzer de Almeida - Presidente; Patricia Simon - Secretária. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (1) a suspensão do mandato dos membros do Comitê de Auditoria empossados na Reunião do
Conselho de Administração de 27 de agosto de 2021, a fim de que o exercício de suas atividades fique
condicionado ao início da negociação das Ações da Companhia no Novo Mercado. Deliberações: Após
discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia os membros do Conselho de Administração
aprovaram, por unanimidade: (1) suspender o mandato dos Membros do Comitê de Auditoria, os quais
foram eleitos na Reunião do Conselho de Administração de 27 de agosto de 2021, a seguir qualificados:
(a) Luiz Carlos Passetti, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10809747
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 001.625.898-32, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2.277, 16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP
01452-000, na qualidade de Coordenador do Comitê de Auditoria; (b) Carla Alessandra Trematora,
brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.880.357-6 SSP/SP, inscrita no
CPF/ME sob o n° 248.855.668-36, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 16°
andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, na
qualidade de membro do Comitê de Auditoria; e (c) Sandra Carusi Guida de Souza, brasileira, casada,
advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 30118330-2 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n°
215.531.748-44, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 16° andar, Conjunto
1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01452-000, na qualidade de membro
do Comitê de Auditoria. Fica assegurado que os Membros do Comitê de Auditoria supra qualificados
permanecem devidamente eleitos, mas o exercício de seus mandatos fica suspenso até que a Companhia
dê início à negociação de ações no Novo Mercado. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o
presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura
da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 07 de março de 2022.
Mesa: (aa) Heloísa Helena Kretzer de Almeida - Presidente; Patricia Simon - Secretária. Conselheiros: (aa)
Jaimes Bento de Almeida Junior, Heloísa Helena Kretzer de Almeida, Camila Angeloni de Almeida Ferreira,
Carlos Alberto Julio e Luiz Carlos Passetti. Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em
livro próprio. Patricia Simon - Secretária. JUCESP - Cerftifico registro nº 161.656/22-5 em 29/03/2022.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Almeida Junior Shopping Centers S.A.
CNPJ/ME 82.120.676/0001-83 - NIRE 35300412087
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Março de 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 15 de março de 2022, às 10:00, na sede social da Almeida Junior
Shopping Centers S.A. (“Companhia”), localizada na capital do estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro
Faria Lima, nº 2.277,16º andar, Conjunto 1604, Edifício Plaza Iguatemi, Jardim Paulistano, CEP
01.452-000. 2. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos
acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de
Acionistas, arquivado na sede da Companhia, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia. 4. Mesa: Sr. Jaimes Bento de Almeida Junior, presidente da mesa; Sra. Patrícia Simon,
secretária. 5. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) formalizar a autorização dos
termos do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em duas séries, da
Almeida Junior Shopping Centers S.A., para colocação privada”, firmado em 17 de janeiro de 2022,
para arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo; (ii) a autorização à diretoria da
Companhia, ou aos seus procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários e/ou
convenientes à realização do Aditamento à Emissão de Debêntures deliberada no item (i) acima; e
(iii) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus
procuradores, conforme o caso, para a realização do Primeiro Aditamento à Emissão. 6. Deliberações:
Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade e sem
ressalvas, deliberaram o quanto segue: i) Aprovar a formalização do Primeiro Aditamento à Emissão,
nos termos do instrumento assinado em 17 de janeiro de 2022, o qual foi devidamente aprovado em Ata
de Assembleia de Debenturistas realizada na mesma data. Os dados do referido Aditamento
encontram-se no Anexo I da presente ata, arquivado na sede da Companhia, o qual é devidamente
aprovado por unanimidade; ii) autorizar à diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, para
praticar todos e quaisquer atos, bem como celebrar todos e quaisquer documentos, necessários e/ou
convenientes à realização do Primeiro Aditamento à Emissão deliberada no item (I), acima; e iii) ratificar
todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da Companhia, ou por seus procuradores, para a
realização do aditamento deliberado nos itens acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a
qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Sr. Jaimes Bento de Almeida Junior; e Secretária: Sra. Patricia Simon. Acionistas:
Sr. Jaimes Bento de Almeida Junior; JAJ Brasil Investimentos e Participações Ltda. Certifico que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de março de 2022. Patricia Simon Secretária. JUCESP nº 159.598/22-9 em 01/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Mitre Realty Empreendimentos
e Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: No dia 21 de fevereiro de 2022, às 16h00min, realizada por meio de videoconferência,
conforme prerrogativa prevista no caput do Artigo 19 do Estatuto Social da Mitre Realty Empreendimentos e
Participações S.A. (“Companhia”). Convocação: Dispensada a convocação em face da presença de todos
os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 17 do
Estatuto Social da Companhia. Presença: Presentes todos os membros do Conselho de Administração
da Companhia, a saber: (a) Jorge Mitre, (b) Fabrício Mitre, (c) Burkhard Otto Cordes, (d) Guilherme
Affonso Ferreira, (e) Pedro Barros Mercadante Oliva e (f) Rodrigo Coelho Cagali (“Conselheiros”), os
quais participaram via videoconferência, conforme facultado pelo caput do Artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia. Mesa: Os Conselheiros elegeram o Sr. Pedro Barros Mercadante Oliva como Presidente da
Mesa e o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como secretário. Ordem do Dia: (i) Tomar conhecimento da avaliação
do Comitê de Auditoria da Companhia sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do
Relatório dos Auditores Independentes, a saber a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Relatório
da E&Y” e “E&Y”, respectivamente); (ii) apreciar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do
Relatório da E&Y; e (iii) deliberar, nos termos da legislação aplicável, sobre a distribuição de dividendos
intercalares com base nas Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021, observado o disposto no Artigo 21, alínea (p) do Estatuto Social da
Companhia, bem como o disposto no Artigo 31, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia. Registros
e Deliberações: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com
base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia,
os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, registraram suas manifestações e deliberações da
seguinte forma: (i) Tomaram conhecimento da avaliação do Comitê de Auditoria sobre as Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas
do Relatório da Administração e do Relatório da E&Y, conforme reunião realizada no dia 21 de fevereiro
de 2022, às 10h00min, na qual o Comitê de Auditoria opinou, por unanimidade e sem ressalvas, que os
documentos aqui referidos refletem, de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, as posições
patrimonial e financeira da Companhia referentes exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
sem qualquer oposição; (ii) Em atendimento ao disposto no Artigo 21, alínea (n), do Estatuto Social da
Companhia, apreciaram, em linha com a avaliação do Comitê de Auditoria mencionada no item (i) acima, as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório da E&Y, não tendo os Conselheiros qualquer
oposição a tais documentos, os quais ficam arquivados na sede da Companhia e poderão ser divulgados
ao mercado nos termos da regulamentação aplicável; e (iii) Aprovaram, em conformidade com o disposto
no Artigo 31, parágrafos 3º e 5º do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares
no montante de R$ 10.661.815,91 (dez milhões seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e quinze reais
e noventa e um centavos), equivalente a R$ 0,10079729665 por ação ordinária, com base e à conta do
lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, nos termos da legislação
aplicável e conforme posição de lucro constante nas Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Os dividendos intercalares indicados acima, declarados
e aprovados na presente data, serão pagos em uma única parcela em 16 de março de 2022, mediante
crédito disponível de acordo com o domicílio bancário fornecido ao custodiante. A Diretoria poderá antecipar
o pagamento em uma ou mais tranches, mediante divulgação de aviso aos acionistas. Os dividendos
intercalares ora aprovados serão considerados para fins da destinação do lucro líquido apurado no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2021, que será objeto de deliberação pela assembleia geral ordinária
da Companhia, sendo, portanto, imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2021.
Fica consignado que farão jus aos dividendos ora declarados os titulares das ações ordinárias de emissão
da Companhia em 07 de março de 2022, após o fechamento do pregão; sendo que certo que, a partir de 08
de março de 2022, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” na B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a
presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os conselheiros presentes assinada.
São Paulo/SP, 21 de fevereiro de 2022. Mesa: Pedro Barros Mercadante Oliva - Presidente; Rodrigo Coelho
Cagali – Secretário. Conselheiros Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme
Affonso Ferreira, Pedro Barros Mercadante Oliva e Rodrigo Coelho Cagali. A presente ata confere com a
original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 21 de fevereiro de 2022. Mesa: Pedro Barros Mercadantes
Oliva - Presidente. Rodrigo Coelho Cagali - Secretário. JUCESP nº 157.586/22-4 em 24/03/2022. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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LOJAS CEM S.A.

CNPJ/MF: 56.642.960/0001-00
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referentes ao período de 2020 a 2021,
ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Valores em Milhares de Reais)
Ativo
31.12.2021 31.12.2020 Passivo
31.12.2021 31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
Ativo Circulante:
4.493.639 5.116.464 Passivo Circulante:
910.884 1.046.610
Receita bruta
5.527.850
5.721.772
Disponível:
349.026
459.326
24.228
33.077 Fornecedores de mercadorias para revenda
Ajuste a valor presente
(114.487)
(91.509)
29.567
25.606
Caixa, bancos e fundos
24.228
33.077 Fornecedores de bens e serviços
Reversão ajuste a valor presente ano anterior 101.351
94.431
96.341
118.359
Realizável a curto prazo:
4.469.411 5.083.387 Tributos e contribuições a recolher
Cancelamentos e devoluções
(39.138)
(40.260)
4
47
Pagamentos antecipados
1.120
628 Empréstimos e financiamentos
Tributos sobre faturamento
(1.333.243)
(1.349.784)
66.708
83.212
Aplicações financeiras
1.409.874 2.243.327 Obrigações com funcionários
Receita líquida
4.142.333
4.334.650
97.104
177.700
Clientes
2.347.230 2.321.445 Dividendos e JSCP a pagar (nota 2f)
Custo das vendas
(2.152.020)
(2.289.787)
Valores a receber de financiadoras
23.978
– Arrendamento curto prazo (aluguéis futuros)
Resultado bruto
1.990.313
2.044.863
(nota 2h)
163.276
178.511
Ajustes à valor presente
(45.161)
(32.024)
Despesas com vendas
(885.943)
(847.918)
–
Provisão para devedores duvidosos (nota 2c) (252.152) (223.789) Prestações a pagar - Financiamento de Terceiros 106.248
Despesas administrativas
(398.411)
(337.628)
2.610
3.849
Estoques (nota 2b)
693.853
482.076 Outros exigíveis a curto prazo
Resultado de provisões e amortizações
(251.665)
(211.633)
Créditos tributários
287.570
287.272 Passivo Não Circulante:
421.557
366.936
Receitas financeiras
269.170
181.016
Outros realizáveis à curto prazo
3.099
4.452 Provisão para contingências (nota 3)
92.000
77.000
Despesas financeiras
(16.864)
(14.413)
Ativo Não Circulante:
615.377
582.308 Arrendamento longo prazo (aluguéis futuros)
Outas receitas (despesas) (nota 6)
–
252.317
(nota 2h)
329.557
289.936
Realizável a longo prazo:
20.173
18.767
Juros sobre o capital próprio do exercício (200.000)
(178.000)
Depósitos judiciais
20.173
18.767 Patrimônio Líquido:
3.776.575 4.285.226
Resultado antes do IR e CSLL
506.600
888.604
Ativo imobilizado: (nota 2d)
2.900.000 2.500.000
584.311
549.985 Capital social (nota 2e)
Despesas com IR e CSLL
(185.251)
(295.201)
190.410
174.350
Móveis, equipamentos e instalações
121.763
113.845 Reserva legal
Resultado após IR e CSLL
321.349
593.403
686.165 1.610.876
Veículos
17.297
17.460 Reserva de lucros
Lucro líquido do exercício por ação
0,28
0,59
Terrenos e edifícios
10
10 Total do Passivo
5.109.016 5.698.772
Número de ações
Depreciações acumuladas
(91.051)
(81.412)
As notas explicativas são parte integrante
ao final do exercício
1.160.000.000 1.000.000.000
Valores a amortizar (nota 2g)
65.545
57.046
das Demonstrações Contábeis
As notas explicativas são parte integrante
Amortizações realizadas
(22.086)
(25.411)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos
das Demonstrações Contábeis
Direito de uso de bens (aluguéis futuros)
Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Sociais
(nota 2h)
938.469
779.185
(Valores em Milhares de Reais)
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Pelo Método Indireto)
Amortização - Direito de uso de bens (nota 2h) (445.636) (310.738)
Total do
(Valores em Milhares de Reais)
10.893
13.556
Ativo intangível:
Patri- Atividades Operacionais:
Reserva Reser31.12.2021 31.12.2020
Licença de uso
15.135
14.781
Capital
mônio Resultado do exercício
de
va
321.349
593.403
Amortização - Realizada
(4.242)
(1.225) Descrição
Social Lucros Legal Líquido Receitas (despesas) que não afetam o caixa: 477.123
399.690
Total do Ativo
5.109.016 5.698.772 Saldo em 31.12.2019
2.200.000 1.257.143 144.680 3.601.823 Ajuste a valor presente
114.487
91.509
As notas explicativas são parte integrante
Aumento de capital
Reversão
do
ajuste
a
valor
presente
ano
anterior
(101.351)
(94.431)
das Demonstrações Contábeis
por bonificação
210.000 (210.000)
–
– Provisão de férias e encargos
(16.041)
(16.968)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31.12.2021 Aumento de capital
Provisão para devedores duvidosos
28.363
29.947
Nota 1 - Contexto operacional: A sociedade tem por objeto o comérpor subscrição
90.000
–
–
90.000 Depreciações/amortizações - benfeitorias
23.785
19.836
cio de eletrodomésticos e móveis, podendo ainda participar de outras Resultado do exercício
– 563.733 29.670 593.403 Amortização arrendamento
212.880
186.797
sociedades como quotista ou acionista, sendo que a sociedade existirá Saldo em 31.12.2020
2.500.000 1.610.876 174.350 4.285.226 Provisão para contingências
15.000
5.000
por prazo indeterminado. Nota 2 - Apresentação das demonstrações Aumento de capital
Juros sobre capital próprio
200.000
178.000
contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresenpor bonificação
330.000 (330.000)
–
– Variações do ativo circulante:
(260.976) (372.614)
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Aumento de capital
Pagamentos antecipados
(492)
(372)
por subscrição
70.000
–
–
70.000 Clientes
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e dispositivos
(25.784) (204.488)
– (900.000)
– (900.000) Estoques
constantes da Lei nº 11.638, de 28.12.2007 e da Lei nº 11.941, de Distribuição de dividendos
(211.777)
(14.230)
– 305.289 16.060 321.349 Créditos tributários
27.05.2009, conforme segue: a) Registro dos custos, receitas e des- Resultado do exercício
(298) (151.718)
2.900.000 686.165 190.410 3.776.575 Valores a receber de financiadoras
pesas - os custos, receitas e despesas foram contabilizados pelo regi- Saldo em 31.12.2021
(23.978)
–
As
notas
explicativas
são
parte integrante
me de competência de exercícios. b) Estoques - estão demonstrados
Outros realizáveis a curto prazo
1.353
(1.806)
das Demonstrações Contábeis
pelas quantidades físicas inventariadas, avaliadas pelo método PEPS
(1.407)
974
Variações do ativo não circulante:
- “Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”, onde os estoques têm custo de
Proposta da Diretoria
Outros realizáveis a longo prazo
(1.407)
974
aquisição em valores iguais ou inferiores ao de mercado na época.
Reserva Reserva Variações do passivo circulante:
(23.810)
30.008
c) Provisão para devedores duvidosos - está constituída levando-se
Legal Lucros Fornecedores
Total Capital
(106.339)
24.420
em consideração possíveis perdas que possam advir dos valores a Saldo em 31.12.2021
3.776.575 2.900.000 190.410 686.165 Tributos e contribuições
(22.017)
5.896
receber de clientes. d) Imobilizado e intangível - estão demonstrados Proposta da Diretoria
Obrigações com funcionários
(463)
1.638
ao custo de aquisição, incluindo as adições e baixas ocorridas até Distribuição de Dividendos
–
–
–
– Prestações a pagar - Financ. Terceiros
106.248
–
31.12.2021. As depreciações e amortizações são calculadas pelo mé- Aumento Capital por Bonificação
–
–
–
– Outros exigíveis a curto prazo
(1.239)
(1.946)
–
–
–
– Total das atividades operacionais
todo linear de acordo com a vida útil dos bens. e) Capital Social - está Aumento Capital por Subscrição
512.279
651.461
3.776.575 2.900.000 190.410 686.165 Atividades de investimentos:
representado por 1.160.000.000 de ações, todas ordinárias e nomina- Saldo
802.391 (364.439)
tivas, ao valor nominal de R$ 2,50 cada uma. f) Juros sobre o Capital cuidados dos Assessores Jurídicos. Nota 4 - Seguros: Os valores se- Aplicações financeiras
833.453 (320.964)
Próprio - estão demonstrados e calculados de conformidade com os
Adições líquidas em imobilizado
(8.923)
(15.273)
dispositivos previstos no Artigo 9º da Lei 9.349/95. g) Valores a Amor- gurados são contratados pela administração em bases consideradas Valores a amortizar
(21.785)
(13.421)
suficientes
para
cobrir
eventuais
perdas
que
possam
advir
com
sinisAdições
em
licença
de
uso
(354)
(14.781)
tizar - estão demonstrados ao custo incorrido e as amortizações calcu(1.323.519) (289.925)
ladas a razão de 20% ao ano. h) Arrendamento - Direito de uso de tros sobre os bens integrantes do ativo permanente, estoques e imó- Atividades de financiamento:
(280.596) (191.594)
bens - Critério de contabilização para o reconhecimento e amortização veis locados. Nota 5 - Partes relacionadas: As transações com partes Juros sobre o capital próprio pagos
(900.000)
–
constituídos a partir de 01.01.2019 em atendimento ao Pronunciamen- relacionadas se resumem às despesas originais de arrendamento de Dividendos pagos
Empréstimos de bancos
(43)
(1.534)
to do IFRS 16/CPC 06 (R2) Operações de Arrendamento Mercantil,
imóveis pagas à empresa ligada Cem Administração e Participações Aumento de capital por subscrição
70.000
90.000
correspondendo aos contratos de locação de imóveis em andamento
(212.880) (186.797)
firmados junto aos arrendadores. Nota 3 - Provisão para contingên- S.A. Nota 6 - Outras receitas (despesas): No ano de 2020 o valor Pagamentos de arrendamentos
(8.849)
(2.903)
cias: Consideradas como suficientes para possíveis perdas que pos- corresponde a recuperação de Pis e Cofins de exercícios anteriores por Total dos efeitos de caixa e equivalentes
(8.849)
(2.903)
Variações de caixa e equivalentes:
sam advir dos processos judiciais e administrativos, ora em curso aos ganho de ação judicial.
Saldo no início do exercício
33.077
35.980
Diretoria
Giácomo Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Cícero Dalla Vecchia
Roberto Benito
Saldo no final do exercício
24.228
33.077
Contadora: Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1
As notas explicativas são parte integrante
das Demonstrações Contábeis
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Srs. Diretores das Lojas Cem S.A. - Rodovia Engenheiro Ermênio adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos conde Oliveira Penteado - S/Nº KM. 46 - Salto - SP. 1. Opinião: Examina- necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis li- troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimos as Demonstrações Contábeis das Lojas Cem S/A, que compreen- vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
dem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respecti- ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles intervas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição continuar nos da instituição. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilidos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgaa sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora- ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre- ção das demonstrações contábeis. 4. Responsabilidades do auditor pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são com base nas evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas
patrimonial e financeira das Lojas Cem S/A em 31 de dezembro de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas relevantes em relação a eventos ou condições que possam levantar
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacioo exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos- nal da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênadotadas no Brasil. 2. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos- uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações consas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des- brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais tábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis reprecritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela distorções relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira comauditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em re- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce- patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos
lação à instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previs- mos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informações
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio- longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de financeiras da instituição para expressar uma opinião sobre as demonsnais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente trações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e decom as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen- sempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria- tos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência São Paulo, 18 de março de 2022. Andreoli & Associados Auditores
da para fundamentar nossa opinião. 3. Responsabilidade da adminis- de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O Independentes S/S. CRC2SP017977/O-1, Walter Arnaldo Andreoli tração sobre as demonstrações contábeis: A administração da insti- risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é Contador - CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável, Luiz Carlos
tuição é responsável pela elaboração e adequada apresentação maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver Fauza Antonio - Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou e Luis Claudio Vultão - Contador - CRC1SP221304/O-7 - Auditor.

F. MOTA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 55.663.710/0001-93
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2021, ficando outrossim, esta Diretoria à inteira disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.
São Paulo, 30 de Março de 2022
A Diretoria
Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstrações de resultados
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Passivo
Nota 31.12.2021 31.12.2020
Ativo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Circulante
Circulante
(Valores expressos em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020
Aplicações financeiras
3
13
11
Fornecedores
2
2
1
1
3.191
1.184 Receitas (despesas) operacionais
Impostos a recuperar
Dividendos a pagar
7b
14
12
3.193
1.186
Total do ativo circulante
Total do passivo circulante
Resultado da equivalência patrimonial
13.479
5.030
(42)
(40)
Não circulante
Não circulante
Despesas administrativas
Partes relacionadas
5
132
128
Partes relacionadas
5
73
73 Lucro antes das despesas
52.403
41.339
13.437
4.990
(receitas) financeiras
Investimentos
4
Adiantamento para futuro
200
190
(2)
(3)
Total do ativo não circulante
52.535
41.467
Receitas e despesas financeiras
aumento de capital
6
273
263 Lucro antes do Imposto de Renda
Total do passivo não circulante
13.435
4.987
Patrimônio líquido
e da Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição
Capital social
7a
26.000
26.000
–
–
social sobre o lucro
Reservas de lucros
7c
20.665
12.209
13.435
4.987
Reservas legal
7c
2.474
1.802 Lucro líquido do exercício
26.000
26.000
Reservas de reavaliação
7d
185
185 Quantidade de ações no final do exercício
(241)
(166) Lucro por ação no final do exercício
0,517
0,192
Ajustes de avaliação patrimonial
7e
49.083
40.030
Total do patrimônio líquido
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
52.549
41.479
52.549
41.479
Total do ativo
Total do passivo
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de lucros Ajustes de
Lucros
Capital Reservas de
Reservas de Reserva Avaliação (prejuízos)
social reavaliação retenção de lucros
legal Patrimonial acumulados
26.000
185
9.178
1.553
(226)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Reversão dividendos distribuídos em 2019,
conforme AGO de 31.07.20
–
–
1.802
–
–
–
Variação carteira de ações
–
–
–
–
60
–
Distribuição de Dividendos,
conforme AGE de 31.07.20
–
–
(2.325)
–
–
–
Lucros do exercício
–
–
–
–
–
4.987
Destinação do resultado:
• Constituição da reserva legal
–
–
–
249
–
(249)
• Distribuição de dividendos
–
–
–
–
–
(1.184)
• Constituição de reserva
–
–
3.554
–
–
(3.554)
de retenção de lucros
26.000
185
12.209
1.802
(166)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Reversão dividendos distribuídos em 2020,
conforme AGO de 26.07.21
–
–
1.184
–
–
–
Variação carteira de ações
–
–
–
–
(75)
–
Distribuição de Dividendos,
conforme AGE de 12.04.21
–
–
(2.300)
–
–
–
Lucros do exercício
–
–
–
–
–
13.435
Destinação do resultado:
• Constituição da reserva legal
–
–
–
672
–
(672)
• Distribuição de dividendos
–
–
–
–
–
(3.191)
• Constituição de reserva
–
–
9.572
–
–
(9.572)
de retenção de lucros
26.000
185
20.665
2.474
(241)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Total
36.690
1.802
60
(2.325)
4.987
–
(1.184)
–
40.030
1.184
(75)
(2.300)
13.435
–
(3.191)
–
49.083

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto Operacional: A F. Mota Participações S.A., é uma socie- 5. Partes Relacionadas:
31.12.2021 31.12.2020
dade por ações de capital fechado, constituída em 21 de abril de 1986
sob a forma de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada Ativo
Augustus
Holding
S.A.
105
105
até 8 de setembro de 2008 data da transformação societária, original27
23
AH2 Holding Ltda.
mente sob a razão social de F. Mota Administração e Empreendimen132
128
tos S.A., e tem por objeto social a participação em outras sociedades,
Passivo
civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo repreF. Mota Administração e
sentar sociedades nacionais ou estrangeiras. 2. Apresentação das
73
73
Empreendimentos Ltda.
Demonstrações Financeiras: As principais políticas contábeis aplica73
73
das na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas O montante ativo de R$ 132 (R$ 128 em 2020) refere-se a adiantamenabaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em to para investimento futuro, através de aumento de Capital na Augustus
todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. Holding e AH2 Holding. O montante passivo de R$ 73 (R$ 73 em 2020)
Base de Preparação: Essas demonstrações financeiras foram elabo- refere-se aos aportes de capital de giro realizados pela parte relacionaradas de acordo com os Pronunciamentos de Contabilidade (coletiva- da F. Mota Administração e Empreendimentos Ltda., necessários a
mente “CPCs”) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis manutenção das atividades normais da referida Companhia e estão
(CPC) conforme adotados no Brasil pela aprovação do Conselho Fede- suportadas por contratos de mútuo, firmados por tempo indeterminado,
ral de Contabilidade (CFC) e da Comissão de Valores Mobiliários ficando pré-estabelecido que as devoluções dos recursos transferidos,
(CVM). 3. Aplicações Financeiras: As aplicações financeiras no mon- a título de mútuo, deverão ocorrer quando se fizer necessário ou contante de R$ 13 (R$ 11 em 2020), foram efetuadas integralmente em veniente, levando em consideração a situação financeira e a necessiCDB’s, cuja remuneração é atrelada à variação do CDI, realizadas em dade de cada Companhia. 6. Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital: Os adiantamentos de futuros aumentos de capital no montanInstituições Financeiras consideradas de primeira linha.
4. Investimentos:
31.12.2021 31.12.2020 te de R$ 200 (R$ 190 em 2020) efetuados até 31 de dezembro de
Augustus Holding S.A.
52.247
41.567 2021, não foram realizados pela Companhia até a data das demonstraAH2 Holding Ltda.
1.206
822 ções financeiras, provável realização em exercícios futuros, a serem
(1.050)
(1.050) definidos pela Assembleia Geral Ordinária. 7. Patrimônio Líquido:
(–) Deságio Augustus Holding S.A.
52.403
41.339 a. Capital social: O capital social subscrito em 31 de dezembro de
O saldo em 31 de dezembro de 2021 relativo aos investimentos está 2021, no montante de R$ 26.000 (idem em 2020), totalmente integraliintegralmente composto pela participação na Augustus Holding S.A. e zado, é composto por 26.000.000 (vinte e seis milhões) de ações ordiAH2 Holding cujas equivalências patrimoniais estão demonstradas no nárias, sem valor nominal, assim distribuída entre os acionistas:
Capital
Capital
Augustus AH2 Holding
quadro abaixo:
Subscrito
Subscrito ParticipaHolding S.A.
Ltda.
ção - %
- ações
- R$
Patrimônio Liquido
261.237
6.029 Acionista
23.920.000 23.920.000
92,00%
• Capital social subscrito
125.000
4.203 Fernando Rodrigues Mota
1.300.000
5,00%
• Reservas legais
13.396
– Maria de Lourdes Gomes Mota 1.300.000
260.000
260.000
1,00%
• Reservas de lucros
124.043
1.826 José Carlos Gomes Mota
260.000
260.000
1,00%
(1.202)
– Márcia G. Mota Lagrotta
• Ajuste de títulos e valores mobiliários
260.000
260.000
1,00%
20,00%
20,00% Claúdia Mota Muszkat
Participação
26.000.000 26.000.000
100%
52.247
1.206 Total
Capital investido
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição na sede da Companhia

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código DE43-C1FC-6B93-9A23.

(Valores expressos em milhares de reais)
31.12.2021 31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
13.435
4.987
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com
recursos provenientes de atividades operacionais:
• Resultado da equivalência patrimonial
(13.479)
(5.030)
Redução (aumento) dos ativos operacionais
Impostos a recuperar
–
–
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Fornecedores
–
–
Recursos líquidos provenientes (aplicados)
(44)
(43)
das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Investimentos
(343)
(65)
Recebimento de Dividendos
2.780
2.340
Pagamento de Dividendos
(2.300)
(2.325)
(101)
60
Variação na carteira de ações
Recursos líquidos aplicados nas
36
10
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas
–
(2)
Adiantamento para futuro
10
30
aumento de capital
Recursos líquidos aplicados (absorvidas)
10
28
nas atividades de financiamentos
Aumento/Redução do caixa
2
(5)
e equivalentes de caixa
Caixas e equivalentes de caixa
11
16
no início do exercício
Caixas e equivalentes de caixa
13
11
no final do exercício
Em 2021 foi realizado um AFAC, para aumento de capital em exercícios
futuros, no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), mantidos os percentuais
da participação acionária. b. Dividendos: Aos acionistas é assegurado
anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, à razão
de 25% do lucro líquido ajustado por aumentos ou reduções de reservas conforme estabelecido no artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia provisionou para
pagamentos no exercício de 2022 o montante de R$ 3.191 (R$ 1.184
em 2020). c. Reservas de lucros: Estão compostas integralmente pela
reserva legal no montante de R$ 2.474 (R$ 1.802 em 2020) e pela reserva de retenção de lucros no montante de R$ 20.665 (R$ 12.209 em
2020), a qual foi constituída nos termos dos artigos 197 e 202 da Lei
nº 10.303/01. A administração da Companhia propôs a destinação do
saldo remanescente de lucros acumulados ao complemento de retenção de lucros, arguido nos seus orçamentos de capital. Entretanto, a
aprovação de tal proposição e consequente destinação de lucros remanescentes serão deliberadas na próxima Assembleia Geral Ordinária.
d. Reserva de reavaliação: A reserva de reavaliação no montante de
R$ 185 (idem em 2020) está composta integralmente pelos saldos de
reavaliação reflexa e a Administração da Companhia optou pela manutenção dos registros relativos à reavaliação dos bens constantes do
ativo imobilizado, e estima que tais saldos sejam mantidos até a sua
realização integral. e. Ajustes de avaliação patrimonial: Os ajustes
de avaliação patrimonial estão compostos pelas variações de carteira
de ações ocorridas na investida Augustus Holding S.A., consequentemente refletida na Companhia. 8. Cobertura de Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto às seguradoras que
foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As premissas de risco adotadas para a contratação dos seguros, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras,
conseqüentemente não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 9. Instrumentos Financeiros: Os valores de mercado
estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi
requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de mercado mais adequada.
Diretoria
Fernando Rodrigues Mota
Milton Fernando Ruiz Nogueira
Diretor-Presidente
Contador
CPF 008.150.207-91
CRC 1SP105860/O-1

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
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Jornal O DIA SP

AGRO REUNIDAS S.A.
CNPJ/MF Nº 28.539.255/0001-46 - Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem no dia 20 de Abril de 2022, às 17h00min., em
ƐƵĂ ƐĞĚĞ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂ ǀĞŶŝĚĂ dŝƌĂĚĞŶƚĞƐ͕ ŶǑ ϴϱϴͲ ^>ϯ Ͳ ĞŶƚƌŽ͕ ƐƚĂĚŽ ĚĞ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ Ă Įŵ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌĞŵ
ƐŽďƌĞĂƐĞŐƵŝŶƚĞŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͗EM SEDE DE ORDINÁRIA: a.) Exame, discussão e votação das Contas dos
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ďĂůĂŶĕŽĞĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĮŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϮϭ͕ĞĐƵũŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲĨŽƌĂŵĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞĞŶƚƌĞŐƵĞƐĂŽƐ
acionistas; b.) &ŝǆĂĕĆŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂůĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͖Em Sede de Extraordinária: a)ZĂƟĮĐĂƌ
Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğŵ ĨĂǀŽƌ ĚĂ ĂůĚĂŶ ŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂ ŝƌĞůŝ͕ ĚĂ ĠĚƵůĂ ZƵƌĂů WŝŐŶŽƌĂơĐŝĂ Ͳ ZW Ͳ ŶŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ
ZΨϭ͘ϳϵϵ͘ϵϴϯ͕ϲϴ͕ďĞŵĐŽŵŽŽŽĨĞƌĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞŐĂƌĂŶƟĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĞŵWĞŶŚŽƌĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝŽƐ
;ĂŶĂͲĚĞͲĂĕƵĐĂƌͿĞŵƉƌŝŵĞŝƌŽŐƌĂƵĂĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŵ^ŝĐŽŽďŽĐƌĞĚŽŽƉĞƌĂƟǀĂĚĞƌĠĚŝƚŽĚĞ^ĞƌƚĆŽǌŝŶŚŽ͕
EW:ͬD&ϳϭ͘ϯϮϴ͘ϳϲϵͬϬϬϬϭͲϴϭ͖b)ƌĂƟĮĐĂƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽĐŽŶĐĞĚŝĚĂƉĂƌĂĂůĚĂŶŐƌŽƉĞĐƵĄƌŝĂŝƌĞůŝƉĂƌĂĂ
ĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽ ĚĞ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ĮĚĞũƵƐƐſƌŝĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂǀĂů ŽƵ ĮĂŶĕĂ͕ ŐĂƌĂŶƟĂƐ ƌĞĂŝƐ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ĮĚƵĐŝĄƌŝĂ ĚĞ
ơƚƵůŽƐĞĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ơƚƵůŽƐĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ƉĞŶŚŽƌŵĞƌĐĂŶƟůŽƵ
ƌƵƌĂů͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽĮĚƵĐŝĄƌŝĂĞŚŝƉŽƚĞĐĂ͕ĚĞďĞŶƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĂƌƚĞĚŽĂƟǀŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ
ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͕ ƉĂƌĂ ŐĂƌĂŶƟƌ ĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĂƐƐƵŵŝĚĂƐ ƉĞůĂ ĂůĚĂŶ /ŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ŐƌşĐŽůĂƐ ^͕͘͘
EW: ŶǑ ϱϮ͘ϯϭϭ͘ϯϰϳͬϬϬϬϭͲϱϵ ŶĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐ ũƵŶƚŽ ĂŽ ĂŶĐŽ KKD D ^ͬ͘ DĂƚĆŽͬ^W͕
ϭϮĚĞďƌŝůĚĞϮϬϮϮ͘Cleber Baldan - Presidente do Conselho de Administração.
(12,13,14)

AMP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ. 86.948.148/0001-78
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS PARA REDUÇÃO DE CAPITAL
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2.022
Dia, hora, local – 16/03/2022, às 16:00 horas, à Av. Arruda Botelho, 684 – 2º andar– SP – CEP 05466-000.
Convocação – É dispensada (§2° do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002 CC.), em face da presença da totalidade
dos sócios. Presença- Gabriele Hanna Arnhold Simões, Christiano Arnhold Simões e Carolina Arnhold Simões,
sendo os dois últimos representados por seu procurador DR. MARCO ANTONIO SPACCASSASSI, CPF. nº
044.822.638-34. Ordem do dia e deliberações – Decidiram os sócios cotistas, unanimemente, aprovar a redução
do capital social de R$ 12.260.000,00 para R$ 3.260.000,00, com o cancelamento das de 90.000.000 cotas dos
sócios, e o pagamento na proporção de suas participações, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil,
em razão de o valor do capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da Sociedade. Decidiram,
também, alterar o valor nominal da cota de R$ 100,00 para R$ 1,00. Assim, declara que, conforme disposto
no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-se parte do valor
das quotas aos sócios, cancelando-as, passando a Cláusula III do capital social a ter a seguinte redação:
CLÁUSULA III - CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R$ 3.260.000,00, dividido em 3.260.000 quotas do
valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado parte em moeda corrente do país, assim
distribuído entre os sócios: O sócio CHRISTIANO ARNHOLD SIMÕES, detém 1.251.085 quotas, totalizando R$
1.251.085,00 ; A sócia CAROLINA ARNHOLD SIMÕES, detém 1.251.085 quotas, totalizando R$ 1.251.085,00.
A sócia GABRIELE HANNA ARNHOLD SIMÕES, detém 757.830 quotas, totalizando R$ 757.830,00; Parágrafo
1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social nos termos do que dispõe o artigo 1.052 da lei 10.406 de 10 de janeiro de
2002. Parágrafo 2° - As quotas pertencentes aos sócios Christiano Arnhold Simões e Carolina Arnhold Simões
e componentes do capital social ficam gravadas com direito de usufruto vitalício em favor de Gabriele Hanna
Arnhold Simões, qualificada neste instrumento. Encerramento e aprovação da ata – Terminados os trabalhos,
inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos
os sócios presentes. São Paulo, 16 de março de 2.022 GABRIELE HANNA ARNHOLD SIMÕES, CHRISTIANO
ARNHOLD SIMÕES - pp. MARCO ANTONIO SPACCASSASSI, CAROLINA ARNHOLD SIMÕES - pp. MARCO
ANTONIO SPACCASSASSI

Baumer S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária e para Assembleia
Geral Extraordinária da Baumer S.A., companhia aberta, inscrita no CNPJ sob o nº 61.374.161/0001-30,
com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.027.213, registrada na Comissão
de Valores Mobiliários sob o código 00156-2, com sede na cidade de Mogi Mirim, estado de São Paulo, na
Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, nº 181, CEP 13.803-330 (“Companhia”), na modalidade
Semipresencial, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 16h30, na sede da Companhia, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) em sede de Assembleia Geral Ordinária: (1) exame,
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, e Parecer
da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (2) destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria;
(4) eleição dos membros do Conselho Fiscal; (5) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de
Administração para aumento de capital da Companhia de R$ 41.000.000,00 para R$ 51.000.000,00, através
de incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Retenção de lucros; (6) exame, discussão e
votação da proposta do Conselho de Administração para aprovar a autorização para aumento de capital, em
até 50.000.000,00, independente da reforma do Estatuto, nos termos do artigo 168 da Lei 6.404/76; e (b) em
sede de Assembleia Geral Extraordinária: (1) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de
Administração de alteração e consolidação do Estatuto Social no que se refere ao Capítulo II - Do Capital
Social e Ações, Artigo 7º; (2) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de Administração de
alteração e consolidação do Estatuto Social no que se refere ao Capítulo III - Da Administração, Artigo 10º;
(3) exame, discussão e votação da proposta do Conselho de Administração de alteração e consolidação do
Estatuto Social no que se refere ao Capítulo III - Da Administração, Artigo 11º; e (4) exame, discussão e
votação da proposta do Conselho de Administração de alteração e consolidação do Estatuto Social no que
se refere ao Capítulo VI - Do exercício social, Balanço e demonstrações de resultados, Artigo 33º.
Informações Gerais: Para participar da AGOE, por si, seus representantes legais ou procuradores, os
senhores acionistas deverão encaminhar à Companhia os seguintes documentos: (i) documento hábil de
identidade do acionista ou de seu representante; (ii) documentos que comprovem os poderes do
representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos de investimento;
e (iii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação
do acionista (“Documentos”). Solicita-se aos senhores acionistas que os Documentos sejam enviados ao
e-mail ri@baumer.com.br com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da AGOE,
observado que os acionistas que comparecerem presencialmente à AGOE poderão dela participar e votar
se estiverem munidos dos Documentos, ainda que tenham deixado de enviá-los previamente à Companhia.
A participação dos acionistas na AGOE, será de forma SEMIPRESENCIAL, na sede da Companhia,
localizada na Avenida Prefeito Antônio Tavares Leite, 181, Distrito Industrial I José Marangoni, CEP
13.803-330, no município de Mogi Mirim/SP e de forma digital, acessível pelo aplicativo “ZOOM”, cujo
acesso será disponibilizado pela Companhia, através do correio eletrônico ri@baumer.com.br, 24 horas
antes da realização da assembleia. Para maiores instruções, acesse https://bit.ly/AGO-29-04-2022.
Mogi Mirim, 07 de abril de 2022. Ruy Salvari Baumer, Presidente do Conselho de Administração.
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Foxx Holding S/A
Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
____________________________________________________
Ativo
Controladora _____________
Consolidado
_____________
Circulante
2021 ______
2020 ______
2021 ______
2020
______
Caixa e equivalentes de caixa
1
483 2.528
 $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

  
 &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

  
 ,PSRVWRVDUHFXSHUDU

 

 $GLDQWDPHQWRV
______
 ______
______

______
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
______
 ______

______
______
Não circulante
Títulos e evalores Imobiliários
debêntures
 3DUWHVUHODFLRQDGDV
  
 'HSyVLWRVMXGLFLDLVHFDXo}HV

 

 ,QYHVWLPHQWRV



 ,PRELOL]DGR

 
 ,QWDQJtYHO




 'LUHLWRGHXVR
______
 ______
______

______
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH


______
______ ______
______
7RWDOGRDWLYR


______
______ 
______ ______
______
______
______
______
Passivo
Controladora _____________
Consolidado
_____________
Circulante
2021 ______
2020 ______
2021 ______
2020
______
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

 

 )RUQHFHGRUHV

  
 2XWRUJDVDSDJDU

 

 6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV

 

Impostos e contribuições a recolher - 2.242
2.551
 $GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV

 
 2XWURVSDVVLYRV
______
______
 ______

______
Total do passivo circulante
23 ______
18 ______
15.858 ______
14.153
______
Não circulante
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR



 3DUWHVUHODFLRQDGDV
 
Parcelamento de impostos
131
153
 3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV ______


______

______
______
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH 

______ ______
______ 
______
Patrimônio líquido
 &DSLWDOVRFLDO
 
 5HVHUYDVGHOXFUR
    
Participação de não controladores______



______
______
______
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR


______ ______
______ 
______
Total do passivo e do patrimônio
 OtTXLGR





______
______
______
______ ______ ______ ______
______
Leonardo Roberto Pereira dos Santos
'LUHWRU&3)
Jessé Gonçalves de Lima Andrade
&RQWDGRU&5&5-2&3)

CNPJ: 09.658.431/0001-14
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D¿QGRV
'HPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRV¿QGRVHP (P05
____________________________________________________
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
Controladora _______________
Consolidado _____________________________________________________
_____________
Controladora ____________
Consolidado
____________
2021 ______
2020 _______
2021 _______
2020 Fluxo de caixa das atividades
______
2021 _____
2020 ______
2021 _____
2020
______
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

   operacionais
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
  
&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV ______ ______
_______
 _______

/XFUREUXWR
______
 _______
_______
 Ajustes de reconciliação do lucro
______
líquido do exercício ao caixa gerado
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
pelas atividades operacionais
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
          
Provisão para créditos de
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV  ______ ______
   _______
   _______
 
liquidação duvidosa
322
38
  
         
    


5HFHLWDV¿QDQFHLUDV



 (TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

  
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
   ______
   _______
   _______
 
______
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

   
Resultado de equivalência

   

 SDWULPRQLDO
______
 _______
_______
 'HSyVLWRVMXGLFLDLV
______

   
/XFURDQWHVGR,5H&6
______
 _______
_______
 ,PSRVWRVDUHFXSHUDU
______
2XWURVDWLYRV


   
,5H&6FRUUHQWH
 _______
   _______
 
______ ______
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
______
 _______
_______
 $XPHQWR UHGXomR QRVSDVVLYRV
______
______
_______
_______
______

    
$WULEXtYHODRVDFLRQLVWDV1mRFRQWURODGRUHV    )RUQHFHGRUHV




&RQWURODGRUHV

   2XWRUJDVDSDJDU
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV

     
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH¿QGRV
3DUFHODPHQWRGHLPSRVWRV

    
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
____________________________________________________


    
Controladora ____________
Consolidado -XURVSDJRV
_____________
3.325
2021 _____
2020 ______
2021 _____
2020 Adiantamento de clientes
______

 

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
   &RQWLJrQFLDV
2XWURVSDVVLYRV






______
_____
______
_____
Outros resultados abrangentes ______- _____
-a ______- _____Caixa líquido gerado pelas
Total do resultado abrangente
   _____
   ______
 
______
_____
 GRH[HUFtFLR
 _____
 ______

______
_____
______
_____  DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
______
_____
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Demostrações das mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
_____________________________________________________
$TXLVLo}HVGHDWLYRLPRELOL]DGR

    
Lucros
Partici$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
_____
 ______
   _____

______
(prepação
Caixa líquido aplicado nas
Re- juízos)
não con DWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
_____
 
______
______ 
_____
Capital serva acumutrola
social _____
Legal ______
lados _____
Total ______
ldores ______
Total Fluxo de caixa das atividades
______
6DOGRV
    GH¿QDQFLDPHQWR
3DJDPHQWRVGHSULQFLSDO

 

Lucro líquido do
_____
 ______
 _____

______
 H[HUFtFLR

     3DUWHVUHODFLRQDGDV
Caixa líquido aplicado nas
Destinação do resultado
_____
 ______
 _____

______
do exercício
______- _____- ______- ______- ______- ______-  DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
6DOGRV
   $XPHQWR 5HGXomR QRVDOGR
 GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D______
_____
 ______
 _____

______
_____
______
_____
Lucro líquido do
 H[HUFtFLR

  Caixa e equivalentes de caixa no
Destinação do resultado
início do exercício
2.528
555
 GRH[HUFtFLR
    


 Caixa e equivalentes de caixa no
Distribuíção de
 ¿QDOGRH[HUFtFLR
_____
 ______
 
______
_____
 GLYLGHQGRV
_____ ____________ ______
 ______
 $XPHQWR 5HGXomR QRVDOGR
______
6DOGRV
______
______

  GHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D______
______
______
_____
 ______
  
______
_____
______
_____
______ _____
_____
______
______
______ ______
______
_____
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Foxx Inova Ambiental S.A.
Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
_____________________________________________________
Ativo
Controladora _____________
Consolidado
_____________
Circulante
2021 ______
2020 ______
2021 ______
2020
______
Caixa e equivalentes de caixa
25
521
482 2.528
 $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

  
Contas a receber de clientes
- 24.730 7.605
Adiantamentos
1.127 ______
228 ______
3.104 ______
2.828
______
Total do ativo circulante
1.152 ______
749 ______
29.772 ______
13.438
______
Não circulante
Títulos e evalores Imobiliários
debêntures
Partes relacionadas
3.964 7.361 7.851 7.759
Depósitos judiciais e cauções
- 6.348
11
Investimentos
80.565 60.856
Imobilizado
2.871 2.825 82.489 76.873
Intangível
11
7
40
26
Direito de uso
1.270 ____________ ______- ______
Total do ativo não circulante
87.411 ______
71.049 ______
97.998 ______
84.669
______
Total do ativo
88.563 ______
71.798 127.770
98.107
______
______
______ ______
______
______
______
Passivo
Controladora _____________
Consolidado
_____________
Circulante
2021 ______
2020 ______
2021 ______
2020
______
Passivo de arrendamento
- 1.808
Fornecedores
24
48 2.762 4.852
Outorgas a pagar
379
Salários e encargos sociais
70
57
645
806
Impostos e contribuições a recolher 29
29 2.242 2.550
Adiantamentos de clientes
- 7.652 4.327
Outros passivos
91 ______
107 ______
346 ______
1.754
______
Total do passivo circulante
214 ______
241 ______
15.834 ______
14.289
______
Não circulante
Passivo de arrendamento
- 1.016
Partes relacionadas
57.981 58.197 55.797 45.516
Parcelamento de impostos
131
Provisão para contingências
761
- 11.620 9.922
Outros passivos
284 ______- ____________- ______
Total do passivo não circulante ______
58.742 ______
58.481 ______
68.564 ______
55.438
Patrimônio líquido
Capital social
20.000 20.000 20.000 20.000
Reservas de lucro
9.607 (6.924) 9.607 (6.924)
Participação de não controladores ______ ______- ______
13.765 ______
15.304
Total do patrimônio líquido
29.607 ______
13.076 ______
43.372 ______
28.380
______
Total do passivo e do patrimônio
líquido
88.563 ______
71.798 127.770
98.107
______
______
______ ______
______
______
______
Leonardo Roberto Pereira dos Santos
Diretor - CPF 218.498.438-80
Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

CNPJ/MF nº 15.271.791/0001-61
'HPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRV¿QGRVHP (P05
_____________________________________________________
Controladora _______________
Consolidado
_____________
2021 _____
2020 _______
2021 _______
2020
______
Receita operacional líquida
- 68.889 70.262
Custo dos serviços prestados
- (42.334) (56.981)
Lucro bruto
- 26.555 13.281
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(501) (170) (3.326) (3.870)
Outras receitas (despesas)
(60) _______
975 _______
(257)
______ _____
(501) (230) (2.351) (4.127)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV




'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
   _____
   _______
   _______
 
______
Resultado de equivalência
patrimonial
17.054 4.153
Lucro antes do IR e CS
16.531 _____
3.920 _______
24.157 _______
8.291
______
IR e contribuição social corrente
- (1.107)
(827)
IR e contribuição social diferido
______ _____- _______ _______Lucro líquido do exercício
16.531 _____
3.920 _______
23.050 _______
7.464
______
_____
_______
_______
______
Atribuível aos acionistas:
Não controladores
6.519
3.544
Controladores
16.531
3.920
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH¿QGRV
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
____________________________________________________
2021 _____
2020
______
Lucro líquido do exercício
16.531 3.920
Outros resultados abrangentes
______- _____Total do resultado abrangente do exercício
16.531 _____
3.920
______
_____
______

'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D¿QGRV
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
___________________________________________________
Fluxo de caixa das atividades
Controladora ____________
Consolidado
____________
operacionais
2021 _____
2020 ______
2021 _____
2020
______
Lucro líquido do exercício
16.531 3.920 23.050 7.464
Ajustes de reconciliação do lucro líquido
do exercício ao caixa gerado pelas
atividades operacionais
Equivalência patrimonial
(17.054) (4.153)
Provisão para créditos de liquidação
duvidosa
11
321
38
Depreciação e amortização
78
1.602 1.414
Provisão para contingências
761
1.698
Contas a receber de clientes
- (17.446) (2.032)
Depósitos judiciais
- (6.337)
(52)
Outros ativos
(899)
(378) (1.408)
Fornecedores
(24) (310) (2.090) 2.570
Outorgas a pagar
(379)
(75)
Salários e encargos sociais
(13)
3
161
719
Impostos e contribuições a recolher
(308)
(93)
Parcelamento de impostos
131
Adiantamento de clientes
3.325
Outros passivos
(284)
(173)
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais
(904) (529)
3.350 8.372
Fluxo de caixa das atividades de
investimento
Aquisições de ativo imobilizado
(128)
(24) (13.010) (4.706)
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
_____
______
_____

______
Demostrações das mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$) Caixa líquido aplicado nas atividades
______________________________________________________
de
investimento
368
(24)
(10.964)
(4.218)
______
_____
______
_____
ParticiFluxo de caixa das atividades de
Repação
 ¿QDQFLDPHQWR
Re- serva
de não
Pagamentos de passivo de arrendamento
2.824
Capital serva imvesticontro40 _____
1.067 ______
2.744 _____
(2.181)
______
social Legal
Total ladores
Total Partes relacionadas
______
_____ mentos
_______ _____
_______ ______
Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
de
Saldos - 31/01/2020 20.000
(10.844) 9.156 11.760 20.916
_____
______
_____

______
Lucro líquido do exercício 3.920 3.920 3.544 7.464  ¿QDQFLDPHQWR
Aumento (Redução) no saldo de caixa
Destinação do resultado
do exercício
- e equivalentes
(496) _____
514 ______
(2.046) _____
1.973
______
_____
______
_____
______
Dividendos propostos ______- _____ _______- _____- _______- ______- de caixa
Saldos - 31/12/2020 20.000
- (6.924) 13.076 15.304 28.380 Caixa e equivalentes de caixa no início
521
7
2.528
555
Lucro líquido do exercício
16.531 16.531 6.519 23.050 do exercício
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDO
Destinação do resultado
25 _____
521 ______
482 _____
2528
______
do exercício
- 827 (827)
- do exercício
Dividendos distribuídos______ _____ _______ _____- _______
(8.058) (8.058)
______ Aumento (Redução) no saldo de caixa e
(496) _____
514 ______
(2.046) _____
1.973
______
Saldos - 31/12/2021 20.000
827 _______
8.780 29.607
13.765 43.372
______
_____
______
______
_____
______
_____
______ _____
_____
_______
_____ _______
_______
______ equivalentes de caixa
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 07.882.930/0001-65 - NIRE 35.300.547.144
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Março de 2022
1. Data, Hora e Local: Aos dias 29 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Mitre Realty 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pelo segmento CETIP
Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, estado de São UTVM da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no informativo diário disponível em sua página na Internet
Paulo, na Alameda Santos, nº 700, 5º andar, CEP 01418-002. 2. Convocação: Dispensadas todas as (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 2,30% (dois inteiros e trinta
formalidades para a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”), desde a
Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único, do artigo 17, do estatuto social da Companhia primeira data de integralização das Debêntures (“Data de Início da Remuneração das Debêntures”) ou desde
(“Estatuto Social”). 3. Instalação e Presença: Constatada a presença da totalidade dos membros do a data de pagamento de Remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data
Conselho de Administração da Companhia, a reunião foi devidamente instalada. 4. Composição da Mesa: do efetivo pagamento. A Remuneração das Debêntures será calculada em regime de capitalização composta
Os Conselheiros elegeram o Sr. Rodrigo Coelho Cagali como Presidente da Mesa e o Sr. Fabricio Mitre como de forma pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com a fórmula descrita na Escritura de
secretário. 5. Ordem do Dia: Deliberar nos termos do Estatuto Social, sobre: (i) a realização, pela Companhia, Emissão de Debêntures; (p) Pagamento do Valor Nominal Unitário: Sem prejuízo dos pagamentos em
da sua 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie decorrência de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes
com garantia real, no valor de principal de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) pela das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, o Valor Nominal Unitário ou
Companhia (“Debêntures”), para colocação privada, com esforços restritos (“Emissão”) e a vinculação dos seu saldo, conforme o caso, será pago pela Companhia anualmente, conforme cronograma de pagamentos
créditos imobiliários decorrentes das Debêntures aos certificados de recebíveis imobiliários da 482ª série da constante na Escritura de Emissão de Debêntures; (q) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos
4ª emissão da Virgo Companhia de Securitização (“Securitizadora” e “CRI”, respectivamente), para fins de pagamentos em decorrência de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das
composição do lastro dos CRI, no âmbito de operação de securitização, nas quais os CRI serão distribuídos obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, a
por meio de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Remuneração das Debêntures será paga conforme cronograma constante na Escritura de Emissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), da Debêntures; (r) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada; (s) Preço de Integralização:
Instrução CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Operação de Nos termos previstos na documentação da Emissão e da Oferta Restrita, as Debêntures serão integralizadas
Securitização”); (ii) a aprovação da constituição de alienação fiduciária: (a) da totalidade das quotas de (i) na primeira Data de Integralização, pelo seu Valor Nominal Unitário; e (ii) para as demais integralizações,
emissão da MTR-03 Administração de Bens Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.674.584/0001-65 conforme o caso, pelo Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata
(“SPE MTR-03”), da MTR-05 Administração de Bens Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº temporis, desde a primeira Data de Integralização, até a data de sua efetiva integralização (“Preço de
35.726.974/0001-31 (“SPE MTR-05”), da MTR-11 Administração de Bens Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ Integralização”), devendo a Companhia, a cada data de integralização das Debêntures, atualizar o registro no
ME sob o nº 36.296.647/0001-50 (“SPE MTR-11”), da MTR-24 Administração de Bens Ltda., sociedade livro de registro das Debêntures da Companhia; (t) Forma de subscrição e de integralização: A subscrição das
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.325.138/0001-08 (“SPE MTR-24”), da MTR-32 Administração de Bens Debêntures será realizada a qualquer momento a partir do início da Oferta, respeitado o atendimento dos
Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.594.537/0001-37 (“SPE MTR-32”), e da Mitre Michigan requisitos da Emissão previstos na Escritura de Emissão de Debêntures (“Data de Subscrição”), por meio de
Empreendimentos e Participações SPE Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.655.487/0001-60 assinatura de boletim de subscrição das Debêntures. As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda
(“SPE Michigan”, e em conjuunto com a SPE MTR-3, a SPE MTR-05, a SPE MTR-11, a SPE MTR-24 e a corrente nacional, pelo Preço de Integralização, a qualquer tempo, durante o período da oferta dos CRI,
SPE MTR-32, as “SPEs Garantia”) detidas pela Companhia, representativas de 100% (cem por cento) do conforme ocorra a subscrição e integralização dos CRI (sendo cada data, uma “Data de Integralização”),
capital social das SPEs Garantia (“Quotas SPEs Garantia”); (b) de todas e quaisquer outras Quotas SPEs observados os termos e condições previstos na documentação da Oferta Restrita; (u) Garantia Real: Em
Garantia que, porventura, a partir desta data, forem atribuídas à Companhia, representativas do capital social adição à constituição do Fundo de Reserva (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), em
das SPEs Garantia, seja qual for o motivo ou origem (“Novas Quotas SPEs Garantia”); e (c) de todos os garantia das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), será
frutos, rendimentos, vantagens e direitos decorrentes das Quotas SPEs Garantia, inclusive lucro, fluxo de constituída a Alienação Fiduciária de Quotas por meio do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas
dividendos, juros sobre capital próprio e/ou quaisquer outros proventos, quaisquer bonificações, (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures) ou Novo Contrato de Alienação Fiduciária de
desdobramentos, grupamentos, conversão, permutas ou aumentos de capital por capitalização de lucros Quotas (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures), observada a Condição Resolutiva
e/ou reservas associados às Quotas SPEs Garantia (“Direitos Cedidos Fiduciariamente SPEs Garantia”); (conforme definido no Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas) (“Garantia Real”); (v) Encargos Moratórios:
como garantia do integral e pontual cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias, Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia à Securitizadora nos
presentes e futuras, assumidas e/ou que venham a ser assumidas pela Companhia perante a Securitizadora termos da Escritura de Emissão de Debêntures, adicionalmente ao pagamento da Remuneração das
no âmbito do “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Debêntures aplicável sobre todos e quaisquer valores em atraso, calculada pro rata temporis desde a data de
Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada da Mitre inadimplemento da Remuneração das Debêntures, até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer
Realty Empreendimentos e Participações S.A.” (“Escritura de Emissão de Debêntures” e “Alienação valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
Fiduciária”, respectivamente); (iii) a aprovação da celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês sobre os valores em atraso, calculados pro
documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão e da Oferta Restrita, rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa moratória de 2%
incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão de Debêntures, ao “Instrumento Particular de (dois por cento) sobre os valores em atraso (“Encargos Moratórios”); (w) Resgate Antecipado Facultativo: A
Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças”, bem como a negociação e contratação dos partir do 24º (vigésimo quarto) mês contados da Data de Emissão, as Debêntures poderão, a exclusivo
prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, incluindo a celebração dos respectivos instrumentos critério da Companhia, ser resgatadas antecipada e totalmente (“Resgate Antecipado Facultativo”),
particulares de contratação dos prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, conforme o caso; observado o disposto na Escritura de Emissão de Debêntures. Não será permitido o resgate antecipado
e (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos facultativo parcial das Debêntures; (x) Oferta de Resgate Antecipado: A Companhia poderá, a qualquer
necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita em virtude das matérias previstas nos itens (i), momento a contar da data de divulgação do comunicado de encerramento da oferta dos CRI, apresentar à
(ii) e (ii) acima, e a ratificação dos atos já realizados. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias Securitizadora, com cópia para o agente fiduciário dos CRI, oferta de resgate antecipado da totalidade, e não
constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de menos que a totalidade, das Debêntures (“Oferta de Resgate Antecipado”), observado que deverão ser
votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram: (i) a realização da 1ª (primeira) emissão de cumpridos os procedimentos previstos na documentação da Oferta Restrita; (y) Amortização Extraordinária
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para Facultativa: Será permitida a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures pela Companhia,
colocação privada da Companhia (“Debêntures”), com as seguintes características e condições principais, as limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, nas seguintes
quais serão detalhadas e reguladas na Escritura de Emissão de Debêntures: (a) Número da Emissão: hipóteses: (i) a exclusivo critério da Companhia, a partir do 24º (vigésimo quarto) mês contado da Data de
As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão, e desde que não inferior a 20% (vinte por cento) do saldo devedor das Debêntures no momento da
Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) na data da referida amortização, observado, neste caso, o pagamento do Prêmio de Amortização Extraordinária
emissão das Debêntures (“Valor Total da Emissão”), que para todos os efeitos legais, será aquela prevista na (conforme definido na Escritura de Emissão de Debêntures); e/ou (ii) a qualquer tempo, desde que no limite
Escritura (“Data de Emissão”), observando o Montante Mínimo; (c) Número de Séries: A Emissão será do valor necessário para reenquadramento do Índice Mínimo da Garantia (conforme definido na Escritura de
realizada em série única; (d) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 130.000 (cento e trinta mil) Emissão de Debêntures) (“Amortização Extraordinária Facultativa”), nos termos previstos na Escritura de
Debêntures, na Data de Emissão, observado o Montante Mínimo. Se não houver demanda para o Montante Emissão de Debêntures; (z) Aquisição Facultativa: Será vedada a aquisição antecipada facultativa das
Mínimo, a Oferta será cancelada; (e) Montante Mínimo: Caso não haja subscrição e integralização do Valor Debêntures pela Companhia; (aa) Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações delas
Total da Emissão, a quantidade de Debêntures prevista acima, que servirá de lastro aos CRI, será reduzida decorrentes poderão ser vencidas antecipadamente na ocorrência de qualquer das hipóteses de vencimento
proporcionalmente, com o consequente cancelamento das Debêntures não subscritas e não integralizadas, antecipado a serem definidas na Escritura de Emissão de Debêntures; (bb) Local de Pagamento: Os
sem a necessidade de aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures ou de aprovação pela assembleia pagamentos a que fizerem jus as Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela
geral de acionistas da Companhia, de Assembleia Geral de Debenturistas e/ou de assembleia geral de Companhia, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão de Debêntures e/ou em qualquer dos
Titulares de CRI, observado a quantidade mínima de 120.000 (cento e vinte mil) Debêntures, correspondente demais documentos da Oferta Restrita, serão realizados pela Companhia em determinada conta corrente de
a R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), na Data de Emissão; (f) Valor Nominal Unitário: O valor titularidade da Securitizadora, vinculada aos CRI, a ser prevista na Escritura de Emissão de Debêntures
nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de R$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal (“Local de Pagamento”); e (cc) Demais Termos e Condições: as demais características das Debêntures, as
Unitário”); (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real; (h) Forma e comprovação de quais regerão a Emissão durante todo o prazo de vigência das Debêntures, estarão descritas na Escritura de
titularidade: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de certificados, Emissão de Debêntures e nos demais documentos pertinentes. (ii) a constituição da Alienação Fiduciária,
sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela averbação no como garantia do integral e pontual cumprimento de todas e quaisquer obrigações, principais e acessórias,
livro de registro das Debêntures da Companhia; (i) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não presentes e futuras, assumidas e/ou que venham a ser assumidas pela Companhia perante a Securitizadora
conversíveis em ações de emissão da Companhia. (j) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ficando desde já os Diretores autorizados a praticar todos
Companhia por meio da integralização das Debêntures serão integralmente destinados para a aquisição, os atos necessários para a formalização da referida garantia; (iii) celebração, pela Companhia, de todos e
construção e/ou reforma de determinados empreendimentos imobiliários, conforme descritos na Escritura de quaisquer documentos que se façam necessários à implementação e formalização da Emissão e da Oferta
Emissão de Debêntures (“Empreendimentos Imobiliários”), até a Data de Vencimento (conforme abaixo Restrita, incluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão de Debêntures, bem como a negociação e
definido), pela Companhia ou por suas controladas (“SPEs Investidas”), ou até que a Companhia comprove contratação dos prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, tais como os sistemas de custódia
a aplicação da totalidade dos recursos obtidos com a Emissão das Debêntures, o que ocorrer primeiro, para eletrônica dos CRI, instituições financeiras para atuar como banco liquidante e escriturador das Debêntures
o reembolso dos pagamentos de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas e dos CRI e assessores legais, incluindo a celebração dos respectivos instrumentos particulares de
(“Custos e Despesas Reembolso”), incorridas pela Companhia ou pelas SPEs Investidas, com relação aos contratação dos prestadores de serviços da Emissão e da Oferta Restrita, conforme o caso, sem necessidade
Empreendimentos Imobiliários; (k) Debenturista: As Debêntures serão subscritas pela Securitizadora. de nova aprovação societária pela Companhia; e (iv) a prática de todos os atos necessários à realização,
(l) Colocação e negociação: As Debêntures serão objeto de colocação privada junto à Securitizadora, sem operacionalização e correta formalização da Emissão e demais deliberações da Ordem do Dia, bem como
que haja (i) intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários; e/ou celebração de todos os documentos que irão compor a Oferta Restrita, bem como ratificação de todos os
(ii) realização de qualquer esforço de venda perante investidores indeterminados; (m) Data de Vencimento: atos praticados pela Diretoria em virtude das matérias previstas no item (i), (ii) e (iii) acima. 7. Encerramento:
Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento antecipado das Nada havendo mais para tratar e deliberar, o Presidente da Mesa providenciou o encerramento da reunião,
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão de Debêntures, a da qual foi lavrada a presente ata que, lida a aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.
data de vencimento será aquela prevista na Escritura de Emissão de Debêntures (“Data de Vencimento”); (n) 8. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Coelho Cagali, Presidente da Mesa; Fabricio Mitre, Secretário. Conselheiros
Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; (o) Presentes: Jorge Mitre, Fabrício Mitre, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Affonso Ferreira Rodrigo Coelho
Juros Remuneratórios: Sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão juros Cagali e Pedro Barros Mercadante Oliva. A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. São
remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias Paulo, 29 de março de 2022. Mesa: Rodrigo Coelho Cagali - Presidente da Mesa; Fabricio Mitre - Secretário
dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base da Mesa. JUCESP nº 171.689/22-7 em 06/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 01D2-FEEE-D581-5CBF.
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Jornal O DIA SP
Foxx URE-BA Ambiental S.A.

BRANCO PERES AGRO S.A.
CNPJ 43.619.832/0001-01
Assembleia Geral Ordinária e Extraordiária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em AGOE, que realizar-se-á no dia 13/05/22, às 10:00 h,
na sede social, R. da Consolação, 3.741, 9º a., cj. 91, s. 02, Jd. América, SP/SP, a fim de deliberar:
a) Exame e discussão do Relat. dos Administradores e Demonstr. Financ. do Exer. encerrado em 31/12/21;
b) Destinação do Result. do Exerc.; c) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição
dos Acionistas, na sede social, os doctos. a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, com alterações da Lei
10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/21. SP, 12/04/22. Rafael Branco Peres;
Karina Branco Peres; Rodrigo Branco Peres; Eduardo Garieri – Conselho de Administração.

Go Trend Securitizadora de Créditos S/A

Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
_____________________________________________________
Ativo
31/12/2021 31/12/2020
_________
_________
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
19
16
Contas a receber de clientes
5.857
3.802
Imopostos a recuperar
110
Adiantamentos
892 _________
1.796
_________
Total do ativo circulante
6.878 _________
5.614
_________
Não circulante
Partes relacionadas
5.218
Depósitos judiciais e cauções
6.337
Imobilizado
55.572 _________
51.834
_________
Total do ativo não circulante
67.127 _________
51.834
_________
Total do ativo
74.005 _________
57.448
_________
_________
_________
Passivo
Circulante
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Adiantamentos de clientes
Outros passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucro
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido

31/12/2021
_________

31/12/2020
_________

1.967
215
97
245
_________
2.524
_________

4.062
39
275
97
1.453
_________
5.926
_________

1.790
11.620
_________
13.410
_________

11.787
9.922
_________
21.709
_________

62.586
(4.515)
_________
58.071
_________
74.005
_________
_________

38.680
(8.867)
_________
29.813
_________
57.448
_________
_________

Leonardo Roberto Pereira dos Santos
Diretor - CPF 218.498.438-80
Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41

CNPJ: 14.641.895/0001-58
'HPRQVWUDomRGRVUHVXOWDGRV¿QGRVHP (P05
_____________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020
_________
Receita operacional líquida
32.974
40.880
Custo dos serviços prestados
(27.840) _________
(41.497)
_________
Lucro bruto
5.134 _________
(617)
_________
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(1.051)
(2.426)
Outras receitas (despesas)
1.275 _________
12
_________
224
(2.414)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV


'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
   _________
 
_________
Lucro antes do IR e contribuição social
5.318 _________
(3.052)
_________
Imposto de renda e contribuição social
(966) __________________
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
4.352 _________
(3.052)
_________
_________
_________

'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D¿QGRV
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
____________________________________________________
______
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2021 _____
2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
4.352 (3.052)
Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Reversão de provisão para contingências
(1.254)
Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes
(2.055) (663)
Depósitos judiciais
(6.337)
Impostos a recuperar
(110)
Outros ativos
904 (1.390)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
(2.095) 2.597
Salários e encargos sociais
(39)
23
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH¿QGRV
Impostos e contribuições a recolher
(60)
175
em 31/12/2021 e 2020 - (Em MR$)
____________________________________________________
Parcelamento de impostos
- (246)
2021
2020 Outros passivos
______
_____
(1.208) _____
1.203
______
Lucro líquido do exercício
4.352 (3.052) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais ______
(7.902) (1.353)
_____
Outros resultados abrangentes
___________- Fluxo de caixa das atividades de investimento
Total do resultado abrangente do exercício
4.352 (3.052)
______
_____ Aquisições de ativo imobilizado
(786) (2.188)
______
_____
_____

______
Demostrações das mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$) $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
____________________________________________________
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Re- Reserva Lucros
investimento
(786)
(1.637)
______
_____
Capital serva de Investi- acumusocial _____
legal ________
mentos ______
lados ______
Total )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
______
23.906
Saldos em 01/01/2020 38.680
- (5.815) 32.865 Aumento de capital
(15.215)
2.988
______ _____
Lucro líquido do exercício
- (3.052) (3.052) Partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de
Destinação do resultado
 _____

______
do exercício
-  ¿QDQFLDPHQWR
Dividendos propostos ______- _____- ________- ______- ______- Aumento (Redução) no saldo de caixa e
3 _____
(2)
______
_____
______
Saldos em 31/12/2020 38.680
- (8.867) 29.813 equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
Integralização de capital
16
14
social
23.906
23.906 exercício
Lucro líquido do exercício
- 4.352 4.352 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿QDOGR
exercício
19 _____
16
______
Destinação do resultado
do exercício
______- _____ ________ ______ ______- Aumento (Redução) no saldo de caixa e
______
_____
3 _____
(2)
Saldos em 31/12/2021 ______
62.586 _____
(4.515) ______
58.071 equivalentes de caixa
______
______
______
______
_____- ________
________- ______
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
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CNPJ: 42.513.376/0001-40 - NIRE: 3530058522-4
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, hora e local: Aos 04/02/2022, às 11h, localizada na sede social, à Rua José Versolato, 111,
Bloco B, Sala 2805, Centro, CEP 09750-730, na cidade de SBC, SP. Convocação: Dispensada a
convocação, nos termos do §4º, do Artigo 124, da Lei 6.404/76, face à presença confirmada de todos
os acionistas. Presença de Acionistas: Estiveram presentes todos os Acionistas, a saber: Fernando
Garbim e Sra. Ellen Arroyabe Salgado, representando assim a totalidade do Capital Social votante
da empresa Go Trend Securitizadora de Créditos S/A. Para presidir a Assembleia foi eleito por
unanimidade o Sr. Fernando Garbim, que aceitando a incumbência convidou a mim, Ellen Arroyabe
Salgado, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos
trabalhos. Ordem do Dia: 1) Análise da proposta para a primeira emissão de Debêntures
privada e autorização para celebrar a respectiva Escritura de Emissão; 2) Outros assuntos de
interesse da sociedade. Deliberações: I - Em cumprimento ao item 1 da ordem do dia, o
Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da Diretoria para emissão de 10.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, no montante de R$ 10.000.000,00,
ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, em 15 séries, conforme termos da Escritura de 1ª
Emissão Privada de Debêntures Simples. Os presentes demonstraram apoio unânime à proposta
acima, autorizando assim a Diretoria da Companhia a celebrar a referida Escritura. II – Em cumprimento ao item 2 da Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem
de assuntos de interesse social e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma
unânime, aprovada e assinada por todos os presentes. Na qualidade de Presidente e Secretária da
Assembleia, Fernando Garbim e Ellen Arroyabe Salgado, declaramos que a presente é cópia fiel
da Ata original lavrada no livro próprio, nesta cidade de SBC, SP, aos 04/02/2022. Fernando Garbim
- Presidente de Mesa e Acionista; Ellen Arroyabe Salgado - Secretária de Mesa e Acionista.
JUCESP 171.680/22-4 em 05/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2022
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