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ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADA NA CVM PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E EXIGÊNCIAS POR PARTE 
DESSA AUTARQUIA. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO 
PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES 
NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA MINUTA. 

 

MINUTA DO PROSPECTO PRELIMINAR DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA  
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA 

 
Canopus Holding S.A.  

Companhia em fase de registro perante a CVM na categoria “A” 
Rua Maria Luiza Santiago 200, sala 2402-B, CEP 30360-740, Belo Horizonte, MG 

CNPJ n.º 97.552.976/0001-09 – NIRE 31.300.097.595 – Código ISIN [•] 
Código de Negociação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): “[•]” 

[•] Ações Ordinárias 
Valor da Oferta – R$[•] 

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação (conforme definido abaixo) estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), 
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa 

Canopus Holding S.A. (“Companhia”), na qualidade de emissora e ofertante, Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos, na qualidade de ofertantes (“Acionistas Vendedores”) estão realizando oferta pública de distribuição 
primária e secundária de, inicialmente, [•] ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), por meio de oferta 
pública de distribuição (i) primária ("Oferta Primária") de, inicialmente, [•] Ações; e (ii) secundária ("Oferta Secundária" e, em conjunto com a Oferta Primária, "Oferta") de, inicialmente, [•] Ações, de titularidade dos 
Acionistas Vendedores, no Brasil, sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”), e Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em 
conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, os “Coordenadores da Oferta”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo 
Bradesco Securities Inc. e por determinadas instituições a serem eventualmente contratadas (em conjunto, os “Agentes de Colocação Internacional”), nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores 
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”) e, nos demais países, exceto o Brasil e os 
Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (Non U.S. Persons), 
em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC ao amparo do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), em operações isentas de registro em conformidade com o 
disposto no Securities Act, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, desde que tais investidores estrangeiros invistam no Brasil, por 
meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil, pela CVM e pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Investidores Estrangeiros”).  
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até [•]Ações, a serem alienadas [pela 
Companhia] [e/ou] [pelos Acionistas Vendedores][, na proporção indicada neste Prospecto], nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada 
no contrato de distribuição da Oferta a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e, na qualidade de interveniente-anuente, a B3 (“Contrato de Distribuição”), [pela Companhia] 
[e/ou] [pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, opção esta a ser exercida em razão da prestação de serviço de estabilização de preço das Ações (“Opção de Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o 
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início das negociações das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, 
inclusive, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações no 
momento em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de 
garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de divulgação do anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”), a quantidade 
total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) poderá, a critério [da Companhia] [e/ou] [dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida 
em até 20%, ou seja, até [•] Ações[, na proporção indicada neste Prospecto], nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 
Na hipótese do Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia 
descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), podendo, os Investidores Não Institucionais (conforme definido abaixo), 
nesse caso, desistir dos respectivos Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto). O preço por Ação (“Preço por Ação”) será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser 
realizado com Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, nos termos do Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, nos 
termos do Contrato de Distribuição Internacional, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). 
Oferta Preço (R$)(1) Comissões (R$)(1)(2) Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3) 

Por Ação ......................................................................................  [•] [•] [•] 
Oferta Primária .............................................................................  [•] [•] [•] 
Oferta Secundária .........................................................................  [•] [•] [•] 

Total ........................................................................................  [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no valor de R$[•], correspondente ao ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Sem considerar as Ações do Lote Suplementar. 
(3) Sem dedução das despesas e tributos da Oferta, conforme previstas na seção “Custos da Oferta” na página 51 deste Prospecto. 

A realização da Oferta Primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”) e do estatuto social da Companhia, e seus termos e condições foram aprovados em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 5 de fevereiro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) em [•] de [•] de 2020 e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (“DOEMG”) e no jornal “Diário do Comércio” em [•] de [•] de 2020. O conselho de administração da 
Companhia, previamente à concessão do registro da Oferta pela CVM, em reunião cuja ata será arquivada na JUCEMG e publicada no DOEMG e no jornal “Diário do Comércio”, aprovará a emissão das Ações objeto da Oferta 
Primária, dentro do limite do capital autorizado a ser previsto em seu estatuto social, e o Preço por Ação (conforme definido abaixo), a ser calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades 
por Ações e aferido tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo). Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a 
participação na Oferta Secundária e para a fixação do Preço por Ação. 
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América, nem em 
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país além do Brasil. 
É admissível o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto) e neste Prospecto, para subscrição de Ações, as quais somente 
serão confirmadas pelo subscritor após o início do período de distribuição das Ações. 
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em [•] de [•] de 2020 sob o n.º CVM/SRE/REM/2020/[•] e CVM/SRE/SEC/2020/[•], respectivamente. 
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA 
COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS. 
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir por investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua 
própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações. 
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL, AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – 
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA 
E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.  

 
 

Coordenadores da Oferta e Joint Bookrunners  

Coordenador Líder Agente estabilizador  
[Coordenadores Contratados] 

A data deste Prospecto Preliminar é [•] de [•] de 2020. 



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 
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DEFINIÇÕES 

Os termos indicados abaixo utilizados neste Prospecto terão o significado a eles atribuídos nesta 
seção, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o contexto assim exigir. 

Acionistas Vendedores Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta. 

Banco Central Banco Central do Brasil. 

B3 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

Câmara de Arbitragem do 
Mercado 

A câmara de arbitragem prevista no Regulamento da Câmara de 
Arbitragem do Mercado, instituída pela B3 e destinada a atuar na 
composição de conflitos que possam surgir nos segmentos especiais 
de listagem da B3. 

Cláusula Compromissória Cláusula de arbitragem mediante a qual a Companhia, seus 
acionistas, membros do conselho de administração, diretoria e 
conselho fiscal, este último quando e se instalado, obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem 
do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia 
que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua 
condições de emissor, acionistas, administradores e membros do 
conselho fiscal, e em especial, das disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas 
normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem 
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado 
de valores mobiliários em geral, além daqueles constantes do 
Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do 
Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo 
Mercado. 

Código ANBIMA Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de 
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores 
Mobiliários. 

Código Civil Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada. 

Companhia Canopus Holding S.A. 
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Conselho Fiscal [Nos termos do estatuto social da Companhia, o conselho fiscal da 
Companhia, de caráter não permanente, somente será instalado 
quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei das 
Sociedades por Ações, e será composto por, no mínimo, três e, no 
máximo, cinco membros e suplentes em igual número, acionistas ou 
não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu 
funcionamento.] 

Contrato de Participação 
no Novo Mercado 

Contrato a ser celebrado entre a Companhia e a B3, por meio do 
qual a Companhia concordará em cumprir com requisitos 
diferenciados de governança corporativa e divulgação de 
informações ao mercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo 
Mercado, a fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado, o 
qual entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

DOEMG Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 

Dólar, dólar, dólares ou 
US$ 

Moeda corrente dos Estados Unidos da América. 

Formulário de Referência O formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos da 
Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto. 

Instrução CVM 400 Instrução da CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 480 Instrução da CVM n.º 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 505 Instrução da CVM n.º 505, de 27 de setembro de 2011, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 527 Instrução da CVM n.º 527, de 4 de outubro de 2012. 

Instrução CVM 539 Instrução da CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 
alterada. 

Instrução CVM 555 Instrução da CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme 
alterada. 

JUCEMG Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 

Lei das Sociedades por 
Ações 

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Novo Mercado Segmento especial de negociação de ações da B3, disciplinado pelo 
Regulamento do Novo Mercado. 

Ofício-Circular CVM/SRE Ofício-Circular CVM/SRE nº 02/19, divulgado em 27 de fevereiro de 
2019. 
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Regulamento de 
Arbitragem 

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme 
alterado, que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão 
submetidos todos os conflitos estabelecidos na Cláusula 
Compromissória inserida no estatuto social da Companhia, nos 
termos do Regulamento do Novo Mercado. 

Regulamento do Novo 
Mercado 

Regulamento do Novo Mercado da B3. 

SEC Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da 
América. 

Securities Act Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, conforme 
alterado. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS 
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES 

Companhia 
Canopus Holding S.A. 

Rua Maria Luiza Santiago 200, sala 2402-B 
30360-740  Belo Horizonte, MG 

At.: [•] 
Tel.: [•] 

www.[•].com.br 

Acionistas Vendedores 
[●] 

[Endereço] 
[CEP] [Cidade], [Estado] 

At.: [•] 
Tel.: [•] 

www.[•].com.br 

Coordenador Líder 
Banco Itaú BBA S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 
1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares 

04538-132  São Paulo, SP 
At.: Sra. Renata Dominguez 
Telefone: (11) 3708-8000 

www.itaubba.com.br 

Demais Coordenadores da Oferta 
Banco BTG Pactual S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14° andar 
CEP: 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Nazari 
Tel.: (11) 3383-2000 
Fac-símile: (11) 3383-2001 
www.btgpactual.com. 

Banco Bradesco BBI S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1309, 
10º andar 
CEP: 04543-011, São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallett 
Tel.: (11) 2169-4672 
www.bradescobbi.com.br  

Consultores Legais  
Locais da Companhia 

Consultores Legais  
Externos da Companhia 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice 
Advogados 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 10º andar  
CEP: 01451-000, São Paulo, SP 
At.: Srs. Eliana Ambrósio Chimenti / Gustavo Secaf 
Rebello 
Tel.: +55 (11) 3150-7000 
www.machadomeyer.com.br 

White & Case LLP 
Av. Brig. Faria Lima, 2.277, 4º andar  
CEP: 01452-000, São Paulo, SP 
At.: Donald E. Baker e John P. Guzman 
Tel.: (11) 3147-5600 
Fac-símile: (11) 3147-5611 
http://www.whitecase.com/ 
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Consultores Legais Locais 
dos Coordenadores da Oferta 

Consultores Legais Externos 
dos Coordenadores da Oferta 

Pinheiro Guimarães 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 14º andar 
CEP: 01451-000, São Paulo, SP 
At.: Sr. Francisco J. Pinheiro Guimarães/Sra. 
Cristina Tomiyama 
Tel.: (11) 4501-5000 
Fac-símile: (11) 4501-5025 
www.pinheiroguimaraes.com.br 

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom 
LLP 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311, 7º 
andar  
CEP: 04538-133, São Paulo, SP 
At.: Sr. Mathias von Bernuth  
Tel.: +55 (11) 3147-1840  
Fac-símile: +55 (11) 3147-1840 
http://www.skadden.com 

Auditores Independentes 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. 

Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 Torre Norte, 7º andar 
CEP: 04543-011, São Paulo, SP  

At.: Sr. [●] 
Tel.: +55 (11) [●] 

http://www.ey.com/br/pt/home 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO 

Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive nas seções “Fatores de 
Risco Relativos à Oferta” e “Sumário da Companhia”, que se iniciam nas páginas 75 e 8, 
respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e 
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência. 

As estimativas e declarações futuras da Companhia têm por embasamento, em grande parte, as 
expectativas atuais, estimativas das projeções futuras e tendências que afetam ou podem 
potencialmente vir a afetar o seu setor de atuação, a sua participação de mercado, sua reputação, 
os seus negócios operacionais, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas 
margens, seu fluxo de caixa e/ou o preço de mercado das Ações. Embora a Companhia acredite 
que estas estimativas e declarações futuras encontram-se baseadas em premissas razoáveis, estas 
estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com 
base nas informações de que atualmente a Companhia dispõe. 

As estimativas e declarações futuras da Companhia podem ser influenciadas por diversos fatores, 
incluindo, exemplificativamente: 

• intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, ou 
regulamentação no Brasil; 

• alterações nas condições gerais da econômica, políticas, demográficas e comerciais no Brasil, 
particularmente nas regiões em que operamos, incluindo, por exemplo, inflação, desvalorização 
do real, taxas de juros, taxas de câmbio, níveis de emprego, crescimento populacional, 
confiança do consumidor e liquidez nos mercados financeiro e de capitais; 

• condições que afetem a indústria da Companhia e a condição financeira de seus clientes; 

• fatores ou tendências que possam afetar seus negócios, participação de mercado, condição 
financeira, liquidez ou resultados de operações; 

• o impacto da concorrência substancial e crescente no mercado da Companhia, a inovação de 
seus concorrentes e sua capacidade de competir de forma eficaz; 

• sua capacidade de executar com sucesso seu plano de expansão e estratégia de crescimento, 
inclusive garantindo fontes adequadas de financiamento; 

• suas relações com seus atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de serviços; 

• sua capacidade de manter, proteger e aprimorar sua marca e propriedade intelectual; 

• sua capacidade de inovar e responder aos avanços tecnológicos e mudanças significativas nas 
preferências de consumo de seus clientes finais; e 

• outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de 
Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, a partir das páginas 8 e 
75, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário 
de Referência anexo a este Prospecto. 
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A lista acima não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem vir a 
ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro. As 
palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e 
palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Tais 
estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a Companhia não pode 
assegurar que atualizará ou revisará quaisquer dessas estimativas em razão da disponibilização de 
novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem 
riscos e incertezas e não consistem qualquer garantia de um desempenho futuro, sendo que os 
reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas 
descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste Prospecto. 

Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro 
constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e, ainda, os 
resultados futuros da Companhia e seu desempenho podem diferir substancialmente daqueles 
previstos em suas estimativas em razão, inclusive dos fatores mencionados acima. Por conta dessas 
incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar 
uma decisão de investimento. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS 
SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO. LEIA-O ANTES 
DE ACEITAR A OFERTA. A COMPANHIA DECLARA QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE SUMÁRIO SÃO 
CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, NOS 
TERMOS DO INCISO II, § 3º, DO ARTIGO 40 DA INSTRUÇÃO CVM 400. 

A Companhia apresenta a seguir um sumário dos seus negócios, incluindo suas informações operacionais e 
financeiras, vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário é apenas um resumo das 
informações sobre a Companhia, não contendo todas as informações que um potencial investidor deve 
considerar antes de tomar sua decisão de investimento nas Ações. Portanto, antes de tomar sua decisão em 
investir nas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de 
Referência anexo a este Prospecto, incluindo as informações contidas nas seções “Considerações sobre 
Estimativas e Perspectivas sobre o Futuro”, e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas 
páginas 217 e 6 deste Prospecto, bem como nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. 
Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores”, respectivamente, do Formulário de Referência da 
Companhia anexo a este Prospecto, além das demonstrações financeiras da Companhia e suas respectivas 
notas explicativas anexas a este Prospecto, para um entendimento mais detalhado dos negócios da 
Companhia e da Oferta.  

Visão Geral 

Com 48 anos de história, com foco na rentabilidade e na maximização dos resultados e sendo reconhecida por sua solidez e 
disciplina financeira, a Canopus se destaca nos mercados em que atua. Sua reputação e qualidade são características 
evidenciadas pelo rigor no cumprimento de seus prazos e compromissos, garantidos por uma estrutura de capital sólida e 
por sua robustez operacional. Com presença geográfica nos mercados mais relevantes do país, a Canopus se diferencia, 
sendo a única companhia do setor presente nas três maiores capitais do país nos segmentos de alta, média e baixa renda. 

Fundada em Belo Horizonte em 1971 pelo engenheiro Adgar Mattos, a Companhia atua no setor de incorporação e 
construção de imóveis residenciais e comerciais, com foco em empreendimentos residenciais destinadas a consumidores de 
média e alta renda. Em seus primeiros anos, a Companhia atuava nas regiões mais nobres de Belo Horizonte, incorporando 
e construindo empreendimentos de alto padrão. 

Ao longo da sua trajetória, a Companhia entregou mais de 2.900 unidades de Média e Alta Rendas e mais de 18.000 
unidades de Baixa Renda, unidades de PPP (1.443 unidades entregues), além de lajes comerciais, esse total de unidades 
perfaz mais de R$7,0 bilhões de VGV espalhados por 10 estados e pelo Distrito Federal. 

 
 

Fonte: Companhia 

 
 

Fonte: Companhia 
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Os times internos da Companhia responsáveis pela implementação e construção dos projetos permitiram que a Companhia 
pudesse ter um maior controle sobre o processo como um todo, em tempo hábil e dentro dos orçamentos programados, 
sendo que no período de 2012 a 2016 apresentou um volume similar e constante nos Estados de sua atuação: 

 
 

Fonte: Companhia 

A imagem a seguir apresenta uma linha do tempo dos principais marcos da Companhia desde a sua fundação: 

 
 

Fonte: Companhia 

Em 1985, tendo em vista a perpetuidade da Companhia, a segunda geração assumiu o controle, trazendo uma visão ainda mais 
profissionalizada de gestão. Atualmente, Lucas Mattos atua como CEO da Companhia e Tulio Mattos como diretor de engenharia. 

Já em 1996, numa estratégia de diversificação e oportunidade de novos negócios, a Companhia passou a atuar no segmento 
de baixa renda, com a criação da Construtora Em casa, que nasceu para atender à demanda do país por habitação e que 
tem suas premissas alinhadas aos programas do Governo Federal, como por exemplo o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), 
onde atuou no segmento da população com renda entre zero a três salários mínimos. Ao longo da sua trajetória, a Emcasa 
já assinou mais de R$1,2 bilhão em contratos de financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal, com entrega 
de aproximadamente 18,2 mil casas, além de vários equipamentos comunitários, para o benefício de milhares de famílias em 
dezenove cidades de oito estados da federação. 

No início dos anos 2000, a Companhia reforçou a sua estratégia de expansão, passando a atuar no Rio de Janeiro em 2002 e em 
São Paulo em 2003. A proposta era de buscar novas oportunidades de negócios nos dois maiores polos econômicos do país. 

Em setembro de 2012, a IFC – International Finance Corporation e a IFC African, Latina American and Caribbean Fund – IFC 
ALAC, adquiriram uma participação minoritária na Companhia. A IFC é parte do Grupo Banco Mundial e a maior instituição 
global de desenvolvimento voltado para o setor privado nos países em desenvolvimento. Com isso, a Companhia passou a 
contar com um dos maiores fomentadores de desenvolvimento do mundo em seu quadro societário. A Companhia acredita 
que esta parceria foi conquistada devido à solidez e seriedade na gestão realizada por seus acionistas, à qualidade de seus 
empreendimentos, à sua visão de futuro e ao seu sólido planejamento em busca de um crescimento sustentável. 
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Coroando sua trajetória, em 2014 a Companhia recebeu o reconhecimento do mercado através do Jornal Valor Econômico, que 
a incluiu entre as 1.000 maiores empresas nacionais, sendo a sétima colocada no segmento Empreendimentos Imobiliários 
como um todo, numa avaliação baseada em 8 critérios estabelecidos pelo veículo (receita líquida, margem ebitda, crescimento 
sustentável, rentabilidade, margem da atividade, liquidez corrente, giro do ativo e cobertura de juros)3. Destacando-se a 
primeira colocação nacional em liquidez corrente que a Companhia atingiu em relação às empresas do setor. 

Já em 2015, a Companhia assinou o primeiro contrato no Brasil4 de uma Parceria Público-Privada Habitacional (PPP), na modalidade 
de concessão administrativa, entre a Companhia e o Governo do Estado de São Paulo, na qualidade de Poder Concedente. 

Estrutura Societária 
A estrutura societária da Companhia atual está demonstrada no organograma a seguir: 

 
 

Fonte: Companhia 

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 
Mercado de Atuação 
A Companhia atua no setor de incorporação, construção e venda de imóveis residenciais e comerciais. No segmento de alta, 
média renda e comercial, nos mercados das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Já nos segmentos de baixa 
renda (MCMV) já atuou em 8 estados, quais sejam: Minas Gerais, Pará, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins e 
Espírito Santo. Mesmo já tendo atuado em escala diversificada, a estratégia atual da Companhia é manter o foco nos segmentos 
de alta e média renda nos três principais mercados do país, com ênfase no mercado de São Paulo, o maior do país. 

A Companhia tem estrutura instalada nas suas três praças de atuação, promovendo a prospecção de terrenos e interagindo com 
o mercado no sentido de identificar as melhores oportunidades de aquisição de áreas para futura incorporação. A Companhia 
detém nessas praças, além dos gestores de prospecção, times de venda, construção, incorporação, marketing e projetos. 

O gráfico abaixo, apresenta o footprint da Companhia nos segmentos: 

 
 

3 conforme os critério do veículo, crescimento sustentável é igual a variação da receita líquida sobre variação do PL, rentabilidade é igual a 
lucro líquido sobre patrimônio líquido, margem da atividade é igual a lucro sobre receita líquida, liquidez corrente é igual a ativo circulante 
sobre passivo circulante, giro do ativo é igual a receita líquida sobre ativo total e cobertura de juros é igual a Ebitda sobre despesas 
financeiras; 
4 http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/multimidia/audios/governo-do-estado-lanca-a-primeira-ppp-para-habitacao-social-do-brasil/ 
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Fonte: Companhia 

O posicionamento atual da Companhia a diferencia das suas concorrentes listadas, por apresentar expertise nos segmentos 
de Alta, Média e Baixa Rendas, bem como geografias diversificadas. 

 
 

Fonte: Companhias 

Historicamente a Companhia apresentou lançamentos consistentes com a demanda de mercado, no entanto o período entre 
2016 e 2018 foi marcado por forte crise econômica no setor imobiliário brasileiro de uma maneira geral, período durante o 
qual as operações da Companhia foram afetadas. Mesmo tendo em seus ativos vários terrenos qualificados, diante do 
cenário adverso que se instalou, a Companhia deliberadamente e de forma planejada optou por não lançar novos 
empreendimentos. 

 
 

 

Fonte: Companhia 
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Fonte: Companhia 

Em seu planejamento estratégico, a Companhia entende que deve ter um posicionamento oportunístico em relação à negócios afeitos à sua 
expertise e que possam oferecer bons resultados aos seus acionistas. Foi nesse contexto que a Companhia participou, em 2014, da 
Concorrência Internacional da primeira parceria público privada habitacional do país, sagrando-se vencedora do Lote 1 para a construção de 
2260 apartamentos de habitação de interesse social, 1423 apartamentos de mercado popular, construção de áreas comerciais, construção de 
áreas institucionais, construção de infraestrutura, e prestação de uma ampla gama de serviços. O contrato da PPP foi assinado em 2015 e o 
início do contrato se deu em novembro de 2015, com prazo de 20 anos. 

A partir do segundo semestre de 2018 e ao longo do ano de 2019, a Companhia entendeu que se iniciava um período de reaquecimento do 
mercado imobiliário, diante de vários fatores como a queda da taxa de juros, a queda da taxa de financiamento para imóveis, queda da 
inflação e aumento da confiança dos consumidores. Dada esta nova perspectiva positiva do mercado imobiliário, a Companhia acelerou a 
prospecção e aquisição de terrenos em suas três praças de atuação, com maior enfoque na expansão em São Paulo, sendo que, em 2018 e 
2019, representaram 56% das aquisições de terrenos pela Companhia: 

 
 

Fonte: Companhia 

O banco de terrenos da Companhia é composto atualmente por R$2.009 milhões em VGV potencial5, dentre os quais 36% estão localizados em 
São Paulo (R$726 milhões), 35% em Minas Gerais (R$713 milhões) e 28% no Rio de Janeiro (R$571 milhões). 

O posicionamento estratégico adotado pela Companhia em São Paulo neste novo ciclo de crescimento está focado em empreendimentos 
destinados aos segmentos de alta e média renda, bem como o lançamento de um novo produto: empreendimentos classificados como 
“Econômico Premium”, que são produtos com ticket médio de aproximadamente R$350 mil localizados em bairros nobres, cujo público alvo 
tem renda familiar de até R$10 mil por mês. Os projetos “Econômico Premium” são caracterizados por terem plantas de 25 a 37 m², 
predominantemente de 1 e 2 dormitórios, e terem os custos urbanísticos subsidiados, com desconto de até 60% no custo de CEPAC6 ou 
Outorga Onerosa. 

Para a Companhia, a aquisição de áreas deve ser pautadas pelas seguintes premissas: (i) produzir produtos com preços de venda muito 
competitivos se comparados aos dos concorrentes, (ii) adotar soluções de projetos com custos urbanísticos subsidiados, quando possível; (iii) 
produtos desenvolvidos de forma a assegurar custos competitivos de produção, garantindo alta rentabilidade para o negócio e (iv) aquisição 
de terrenos em localizações nobres que permitam tanto o desenvolvimento de um produto “Econômico Premium” quanto de um 
empreendimento de Alta e Média Renda. 

 
5 VGV estimado segundo preços atuais de mercado e calculado com base em projetos em desenvolvimento, 
ainda a serem aprovados 
6 CEPAC: Certificados de Potencial Adicional de Construção 
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Pode-se observar no mapa abaixo a localização estratégica dos terrenos adquiridos pela Companhia, que constam no seu banco de terrenos 
nesta data. 

 
 

Fonte: Companhia 

Em São Paulo, os terrenos possuem localizações em bairros nobres (localizações premium), sempre próximos a eixos de 
mobilidade urbana. O desenvolvimento do produto é conduzido de forma a maximizar a rentabilidade do projeto. Outra 
premissa é a ênfase em projetos menores com maior liquidez dos produtos comercializados, uma vez que estão localizados 
em regiões premium, com preços competitivos e tipologia compacta. 

No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o posicionamento estratégico consiste em adquirir terrenos em áreas nobres, 
voltados aos mercados de alta e média Rendas. 

O mapa a seguir apresenta a localização dos terrenos do landbank da Companhia localizados no Rio de Janeiro. Todos os terrenos 
estão situados em bairros referenciados, voltados ao segmento de média alta rendas. Destaca-se o terreno de 8,4 mil m² situado 
no conceituado bairro da Península na Barra da Tijuca e o terreno de 13,7 mil m² situado na Av. das Américas7. A Companhia 
considera importante a posição no Rio de Janeiro, como o um dos maiores mercados do país em produtos de média e alta rendas. 
Dado seu histórico na cidade, possui uma marca reconhecida por entregar produtos de alta qualidade.  

 
 

Fonte: Companhia 

 
7 A Companhia detém participação de 31,6% na propriedade do terreno da Av. das Américas 

Alta Média Rendas 
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Foi em Belo Horizonte que a Companhia iniciou suas atividades, aliando tradição e aprimoramento constantes, hoje sua 
marca é amplamente reconhecida como exemplo de qualidade, solidez e compromisso com seus clientes. Seu profundo 
conhecimento desse mercado a posiciona de forma privilegiada na identificação de oportunidades de negócio. A Companhia 
já detém em seus ativos terrenos raros e diferenciados. O mapa a seguir apresenta a localização dos terrenos da Companhia 
localizados na cidade. Destaca-se o terreno de 6,1 mil m² situado no bairro de Santo Antônio e o terreno de 7,4 mil m² 
situado no bairro de Funcionários.  

 
 

Fonte: Companhia 

Empreendimentos Comerciais 

A Companhia detém ampla experiência na construção de empreendimentos comerciais, tendo construído este tipo de 
produto em São Paulo e Belo Horizonte. Entre os vários empreendimentos comerciais e corporativos desenvolvidos, 
podemos destacar o Canopus Corporate Alphaville/SP, com 115 mil m² de área construída, o Century Tower/BH, com 50 mil 
m², e o Canopus Corporate Savassi/BH, com 13 mil m². Dentro da estratégia de sempre estar atenta a boas oportunidades 
de negócios no segmento, a Companhia mantém continua avaliação desse mercado, muito mais sujeito às oscilações do 
cenário macroeconômico do país. 

Canopus Corporate Alphaville Canopus Corporate Savassi Century Tower 

   
 
Parceria Público Privada 
Além dos segmentos focais, a Companhia desenvolveu ampla expertise na condução do contrato de PPP firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, cujo escopo prevê: (i) a construção de 2.260 habitações de interesse social; (ii) o 
lançamento e construção de 1.423 habitações de mercado popular, (iii) a construção de áreas comerciais nos térreos dos 
empreendimentos habitacionais; (iv) a construção de obras institucionais; (v) a execução de obras de infraestrutura; bem 
como (vi) a prestação de uma ampla gama de serviços, como trabalho técnico social, apoio a gestão condominial, gestão da 
carteira de mutuários e manutenção preventiva. 
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Esse modelo de parceria foi idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo, e objeto de licitação através de concorrência 
internacional em que a Companhia se sagrou vencedora do primeiro lote. O prazo da concessão é de 20 anos a partir do 
início de sua vigência, que ocorreu em novembro de 2015, tendo 6 anos até a fase de implantação, encerrando-se em 
novembro de 2035. Este projeto é um marco na história da habitação do país, pelo arranjo inovador para seu 
desenvolvimento, bem como pelo porte da operação e forte apelo político e social. 

As obras são realizadas na região denominada Centro Expandido (território da área central da cidade de São Paulo composto 
por 13 distritos centrais). Além do enfoque social, a iniciativa conta com forte viés urbanístico que tem por objetivo reabitar 
e requalificar o centro da cidade de São Paulo e aproximar os trabalhadores dos seus locais de trabalho. Dentre o escopo 
total a Companhia já entregou 1.443 apartamentos, 57 estabelecimentos comerciais, a praça Júlio Prestes, uma creche e um 
departamento de bombeiros, atualmente há 210 unidades em obras e outras 607 unidades estão em fase de licenciamento 
para início das obras. 
A Companhia tem receitas advindas das contraprestações mensais recebidas do Poder Concedente após a entrega de cada 
edificação, bem como uma das receitas relativas à parcela de contribuição das famílias habilitadas, pagos mediante 
assinatura de contratos de financiamento com a Caixa Econômica Federal. O valor total do contrato, que teve início em 
2015, é de cerca de R$1,95 bilhões de valor geral de vendas (VGV8). 

Estrutura sólida de garantias baseada em: (i) garantias reais – penhor de ações da Cia Paulista de Parcerias (CPP) mais 
penhor de direitos creditórios de todos os recebíveis da CDHI (6x parcelas anuais) e (ii) Covenants adicionais – sanções 
específicas, por exemplo, o Governo de São Paulo é impedido de firmar em novas parcerias se a garantia do CPP se exaurir. 
Com mecanismos de monetização via securitização dos recebíveis: 3 CRIs já realizados (volume total de recebíveis de R$245 
mm, em valores nominais, com vencimento nos próximos 16 anos, com taxa média de IPCA + 7,0%). 

ESTRUTURA E GESTÃO 
A Companhia tem como diretriz o aprimoramento constante da sua gestão, o que significa realizar investimentos em novas 
tecnologias construtivas, em projetos cada vez mais alinhados à demanda do mercado e, sobretudo, na capacitação das 
pessoas e na gestão eficiente de questões ambientais associadas às suas atividades, tais como a destinação adequada dos 
resíduos sólidos por elas geradas.  

A Companhia possui um modelo operacional eficiente e verticalizado, com equipes dedicadas e especializadas em cada uma 
das frentes, garantindo controle total do processo. Pode-se destacar 5 principais frentes no processo de desenvolvimento de 
um empreendimento pela Companhia: (i) prospecção e aquisição de terrenos, (ii) desenvolvimento de produto e elaboração 
dos projetos, (iii) processo de obra baseado em Lean Construction e (iv) time de vendas eficiente e (v) atendimento 
diferenciado aos seus clientes; 

 

 

O processo de aquisição de terrenos é resultado da contínua prospecção feita pelos gestores locais de forma independente 
em cada uma das três praças. É considerada a fase mais estratégica do desenvolvimento imobiliário, seja em decorrência da 
localização do terreno adquirido se constituir como um dos principais drivers de valor e liquidez para o futuro 
empreendimento ou pelo impacto que uma aquisição de área tem na exposição de capital e resultado da Companhia. A 
política da Companhia é avaliar os terrenos ofertados a mercado, desde que nas regiões (bairros) de interesse de atuação, 
de forma a identificar oportunidades de aquisição que atendam os rigorosos critérios de viabilidade estabelecidos.  

O desenvolvimento do produto de um empreendimento imobiliário se constitui numa das fases mais estratégicas do negócio 
imobiliário. Um produto assertivo, alinhado com as demandas do mercado, é fundamental para se obter os resultados 
pretendidos nos estudos de viabilidade. A Companhia considera tão importante essa etapa que promove uma ampla 
discussão sobre o produto com uma equipe multidisciplinar, coordenada pelas áreas de incorporação, formada pelas áreas 
de novos negócios, vendas, marketing, projetos, engenharia e inteligência de mercado e por parceiros contratados como o 
arquiteto, paisagista, decorador e, eventualmente, as empresas terceirizadas de vendas e marketing. Essa estratégia 
favorece a definição de produtos criativos, inovadores, diferenciados da concorrência, bem mais alinhados com a demanda 
do mercado e mais assertivos em atender as premissas de viabilidade traçadas na aquisição do terreno. 

Visando ter maior controle do processo, a Companhia tem como política conduzir o processo de obtenção das licenças de 
obra e aprovações regulatórias dos diversos órgãos envolvidos, em sua maioria municipais e, eventualmente, estaduais ou 
federais. 

 
8 VGV calculado com base na totalidade das contraprestações mensais ao longo do contrato (20 anos) mais a 
parcela dos mutuários; 
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Construção 
Na área de operações, a Companhia possui um processo de obra baseado em Lean Construction, que consiste na aplicação 
de Lean Thinking na construção civil, uma adaptação do sistema utilizado para diminuição da perda de recursos das linhas 
de produção japonesas. Vale ressaltar que além da otimização dos recursos através da utilização do conceito 5S, a 
Companhia assegura um nível de qualidade do produto que segue os mais altos padrões de mercado.  

A Companhia possui um histórico excepcional de prazos e custos de construção, sempre entregando suas obras dentro do 
cronograma e budget previstos, dado o rigoroso planejamento empregado em todos os empreendimentos. A Companhia 
também possui, em sua divisão industrial, marcenaria e marmoraria próprias, verticalizando parte do processo construtivo e 
provendo maior controle e qualidade de seus produtos. Um dos sócios da Companhia, Túlio Mattos, é o responsável direto 
pela área de projetos e construção há mais de 30 anos. 

Outros pontos que garantem a qualidade e eficiência do processo construtivo da Companhia são: (i) times dedicados em 
cada uma de suas principais praças, (ii) cultura de desenvolvimento de talentos internamente através do programa de 
trainee criado em 2011 e (iii) sólidas parcerias com fornecedores relevantes: Otis, Deca, Portobello, Pormade, entre outros. 

Um dos principais valores da Companhia é assegurar a entrega de produtos de altíssima qualidade, com baixíssimo índice de 
assistência técnica. Para isso, a Companhia monitora constantemente o nível de satisfação de seus clientes, de forma a 
buscar a melhoria contínua de seus processos construtivos e de seus serviços.  

A Companhia possui os certificados de ISO 9001: 2002 e PBQP-H Nível A. Ao longo de sua história recebeu inúmeros 
prêmios, entre eles o Prêmio Deca, Prêmio Master Imobiliário, Prêmio da Revista Valor Econômico, entre tantos outros. 

Sistema de Gestão 
Para desenvolver todas as suas atividades com eficiência e segurança, a Companhia conta com uma ferramenta estratégica, 
o seu próprio sistema de gestão integrado (MultiVista), uma plataforma integrada desenvolvida na própria Companhia, com 
uma base de dados de mais de 30 anos. O MultiVista se mostra um grande diferencial competitivo pois integra a totalidade 
da operação da Companhia, partindo da viabilidade de aquisição dos terrenos e chegando até a assistência técnica após a 
entrega. O sistema está presente em todos os processos de uma incorporadora e construtora, incluindo ai os processos 
financeiros e contábeis. A Plataforma possui um sistema simples e intuitivo para melhor operação por qualquer funcionário 
da Companhia, permitindo a acessibilidade e praticidade em todos os níveis da operação. 

O gráfico a seguir apresenta os principais diferenciais da Plataforma:  

  
 

Fonte: Companhia 

Vendas 
A Companhia foi pioneira na criação da empresa própria de venda (House) visando dar mais liquidez para os seus produtos. 
A equipe conta com Tárcio Barbosa, Diretor de Venda e Comercial da Companhia, que possui mais de 30 anos de 
experiência de mercado, sendo 27 anos na Companhia. Tal experiência facilita o entendimento das necessidades de cada 
cliente e a prestação de atendimento exclusivo, resultando em uma baixa taxa de cancelamento e alta sinergia com 
corretores e imobiliárias locais. 

A Companhia possui times dedicados e especializados em cada uma de suas principais praças (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte), contando atualmente com 7 gerentes e 28 corretores. 

Relacionamento com Instituições Financeiras 
A Companhia mantém excelentes relações com as instituições financeiras importantes para o setor imobiliário. A sua longa 
relação com bancos públicos e privados permite que a Companhia tenha grande conhecimento do modelo de financiamento 
do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro 
Imobiliário (SFI), o qual é essencial ao setor imobiliário.  

Dentre os bancos privados, a Companhia tem estreito relacionamento com os bancos de varejo e poupança como Itaú, 
Bradesco e Santander, assim como com os bancos de investimento, como BTG Pactual, IBBA, BBI, Fator, entre outros, 
atuando com os financiamentos imobiliários à produção nos segmentos de Alta e Média Rendas ou na montagem de 
operações estruturadas como debêntures e CRIs. 
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Em destaque, deve-se ressaltar a parceria com Caixa Econômica Federal (CEF), estabelecida desde 1996 com atuação no 
segmento de Baixa Renda, tendo promovido a entrega de mais de 18 mil unidades em 8 estados e posteriormente 
desenvolvido soluções totalmente customizadas às demandas do projeto da PPP.  

Valores e Equipe 
Os valores da Companhia são de extrema importância para nortear a operação e visão dos colaboradores em relação ao 
trabalho. 

O trabalho em equipe é tido como um dos pontos fundamentais e, acompanhado da cultura de dono, formam os dois 
principais pilares do ambiente de trabalho. Desta forma, a responsabilidade, proatividade e diligência se tornam 
consequência do ambiente de trabalho vivido na Companhia. 

Esse ambiente de extrema produtividade, norteado pelos valores da Companhia, não se perpetuariam caso não houvesse 
uma área de recursos humanos que estivesse sempre em busca de profissionais muito qualificados e alinhados com a 
cultura da Companhia. Para uma seleção rigorosa e meritocrática, o Programa de Trainee foi implementado em 2011, 
ajudando ainda mais a trazer bons profissionais para sua operação. 

Informações Financeiras e Operacionais 
As tabelas abaixo destacam algumas das informações financeiras e operacionais da Companhia para os períodos indicados. 
Para informações mais detalhadas sobre as informações financeiras da Companhia, ver seção “10. Comentários dos 
Diretores”, deste Prospecto, e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas da Companhia para os 
períodos indicados, anexas a este Prospecto. 

 

Consolidado 
Em 31 de dezembro de 

2019 2018 2017 
 (R$ milhões, exceto índices e percentuais) 
Patrimônio líquido 663,0 640,2 631,8 
Caixa e equivalentes de caixa 126,8 113,9 64,2 
Empréstimos e financiamentos 59,9 122,7 127,1 
Caixa Líquido (Dívida líquida)(1) 67,2 (8,8) (62,9) 
Caixa Líquido (Dívida Líquida) / Patrimônio 
Líquido 10,2% -1,4% -10,5% 
Índice de liquidez corrente(2) 4,3 6,8 7,2 
 

(1) Dívida líquida corresponde ao saldo dos empréstimos e financiamentos deduzido do saldo de caixa e equivalentes de caixa. A Dívida 
Líquida não é uma medida de desempenho financeiro, liquidez ou endividamento reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BR GAAP”) nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e não possui um significado padrão. Outras empresas podem calcular a Dívida Líquida 
de maneira diferente da calculada pela Companhia. 

(2) Índice de liquidez corrente corresponde à divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. 
 

Outras Informações Financeiras 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019 2018 2017 
 (R$ milhões, exceto percentuais) 
Receita bruta 284,0 188,7 117,1 
Receita operacional líquida 274,3 171,9 113,9 
Lucro (prejuízo) bruto 116,5 39,9 (22,5) 
Margem bruta (1)  42,5% 23,2% -19,7% 
Lucro líquido 36,9 2,1 (49,0) 
Margem líquida (2) 13,5% 1,2% -43,0% 
EBITDA Ajustado (3) 74,8 12,1 (53,9) 
Margem EBITDA Ajustado (4) 31,27% 9,3% -47,56% 
 

(1) Margem bruta corresponde à divisão do lucro bruto pela receita operacional líquida. 
(2) Margem líquida corresponde à divisão do lucro líquido pela receita operacional líquida. 
(3) O EBITDA Ajustado consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado pelo resultado financeiro, pelo imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro, pelos custos e despesas de depreciação e amortização, pelos encargos financeiros capitalizados que, posteriormente, são 
apropriados à rubrica custo dos imóveis vendidos e serviços prestados quando da venda das unidades e pela variação do Índice Nacional 
de Custo de Construção (“INCC”) sobre unidades não entregues. No mercado imobiliário os juros do financiamento de construção são 
capitalizados ao custo do produto, ao invés de tidos como despesa financeira, já que são decorrentes do processo produtivo. O EBITDA 
Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro de acordo com o BR GAAP e IFRS, tampouco deve ser considerado como 
alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, como indicador do desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de caixa operacional, como 
indicador de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos. O EBITDA Ajustado não possui significado padrão e pode não ser 
comparável a medidas similares apresentadas por outras companhias. 

(4) Margem EBITDA Ajustado corresponde à divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 
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PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS 

A Companhia acredita que seus principais pontos fortes e vantagens competitivas são: 

1 - Expertise de operação em diferentes faixas de renda e nos maiores mercados imobiliários no Brasil 

Embora atualmente tenha foco em empreendimentos voltados para os segmentos de alta e média renda e para o segmento 
“Econômico Premium”, a Companhia também possui expertise em lançamentos voltados para o segmento de Baixa Renda, 
tendo um histórico positivo em lançamentos de PPP (Parceira Público-Privada) em habitação e MCMV (Minha Casa Minha 
Vida), e Corporativo. Além disso, possui flexibilidade e capacidade de lançamento nos maiores mercados imobiliários no 
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte). 

O modelo de negócios da Companhia é baseado no foco em bairros nobres nas Cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, que são caracterizados por forte demanda do mercado imobiliário e por preços elevados dos imóveis. Nesse 
sentido, os empreendimentos desenvolvidos pela Companhia também buscam localização próxima dos principais eixos de 
mobilidade urbana. 

A expertise da Companhia a ajuda a diversificar a sua receita dentro do setor imobiliário e compensar eventuais 
desacelerações em um segmento ou região quando comparado a outros players do mercado, por assegurar uma boa 
diversificação de seu público alvo, diminuindo assim os riscos de ser afetada por uma piora na situação econômica de um ou 
alguns desses segmentos. 

 
 

Fonte: Companhia 
Os principais projetos da Companhia, com lançamentos próximos, podem ser identificados abaixo, 
divididos por cada segmento de atuação: 
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2 - Habilidade de adquirir terrenos Premium 

A Companhia possui um banco de terrenos “Premium” localizados próximos aos eixos de mobilidade urbana e concentrados 
em regiões nobres de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Esta habilidade foi adquirida ao longo de seus 48 anos de 
operação, embasada pelo conhecimento dos seus experientes colaboradores e pelos procedimentos e processos internos 
que a Companhia desenvolveu. A Companhia realiza estudos de viabilidade aprofundados e possui histórico favorável na 
negociação e compra de terrenos. Dentre as suas mais recentes aquisições realizadas, e em linha com sua atuação histórica, 
a Companhia buscou comprar terrenos em dinheiro, evitando permutas físicas ou financeiras.  

A Companhia acredita que esta habilidade de adquirir terrenos Premium irá sustentar o seu crescimento e lhe colocar numa 
posição favorável frente a competidores na busca de terrenos no setor imobiliário.  

3 - Operação verticalizada 

As operações da Companhia são verticalizadas, ou seja, opera em cada etapa da incorporação de empreendimentos, desde 
a prospecção de terrenos até a venda do produto final ao cliente. A Companhia possui times em contínua prospecção de 
terrenos nas três principais praças de atuação através de seus colaboradores locais. Além disso, conforme mencionado, os 
times de vendas e de construção estão diretamente envolvidos nas decisões de aquisição. 

As análises de viabilidade de novos projetos são feitas por meio de um sistema desenvolvido internamente que possui mais de 30 
anos de informações acumuladas, comprovando o longo histórico de desenvolvimento da Companhia. Essas análises são elaboradas 
com premissas conservadoras e rigoroso respeito aos padrões mínimos de viabilidade estabelecidos pela Companhia.  

A equipe de construção possui baixa ociosidade devido ao alto nível de planejamento de cada projeto, além de possuir 
equipes de carpintaria e marmoraria próprias. O time tem grande experiência na entrega de obras dentro dos prazos e do 
orçamento estabelecidos. 

A Companhia possui um time de vendas próprio com mais de 26 anos de experiência que atua prestando serviços 
personalizados, além de possuir uma marca altamente reconhecida no mercado pela qualidade dos seus produtos, o que lhe 
propicia menores custos de propaganda e marketing. Ainda que a equipe própria atue de forma eficiente e tenha alta 
performance, a Companhia apresenta alta sinergia e capacidade de operação em conjunto com terceiros. 

Por possuir operação verticalizada, a Companhia é menos exposta a oscilações de mercado bem como tem controle 
completo do ciclo de incorporação. A Companhia atua na aquisição dos terrenos, incorporação dos projetos, construção e 
venda. Além disso, o controle completo da cadeia de forma verticalizada e eficiente permite à Companhia apresentar preços 
de venda mais competitivos que seus competidores mantendo altos padrões de qualidade. 
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4 - Know-how para customização de projetos e empreendimentos à demanda e ao público alvo 

O histórico de longa data da Companhia no mercado de incorporação imobiliária permitiu que a Companhia adquirisse 
experiência e know-how adequado para definir uma estratégia diferenciada na concepção de produtos, por meio de análise 
da demanda regional e competitiva. A Companhia possui flexibilidade para adaptar projetos de acordo com a demanda do 
mercado através de soluções personalizadas. A Companhia possui um Departamento de Inteligência de Mercado 
integralmente focado na análise de demanda regional, sendo responsável pelo estudo do histórico e desempenho de 
empreendimentos concorrentes. A equipe realiza periodicamente estudos do potencial retorno de determinadas regiões, 
criando um relatório interno de análise competitiva baseado em indicadores de R$/m2 e porcentagem de unidades 
imobiliárias vendidas. Além disso, são feitas reuniões frequentes entre os membros do Conselho de Novos Negócios e 
Incorporação para tomada de decisão.  

5 - Forte disciplina financeira e foco na rentabilidade 

Embora nos últimos anos a Companhia tenha apresentado resultados financeiros fortemente impactados pela recessão 
enfrentada pela economia brasileira, ela possui um sólido histórico financeiro, bem como estrutura operacional enxuta e 
eficiente, resultando em retornos superiores, com índice de ROE médio no período compreendido entre 2009 e 2013 de 
30,4%. Uma das estratégias financeiras da Companhia envolve a manutenção de caixa líquido, de forma a se proteger em 
momentos de queda do mercado, bem como aproveitar, com agilidade, oportunidades de compra de terrenos e 
desenvolvimento de parcerias. 

   
 

Fonte: Companhia 
 

 
 

Fonte: Companhia 
 
6 - Cultura de dono e altos níveis de governança corporativa 

A Companhia conta com o total comprometimento de seus acionistas, os quais encontram-se ativamente envolvidos no dia-
a-dia da gestão, participando da tomada de decisões estratégicas. Exemplo disso é o envolvimento direto dos fundadores e 
acionistas controladores, Lucas Mattos e Tulio Mattos, como Diretor Presidente e Diretor de Operações, respectivamente, 
bem como membros do Conselho de Administração. 

A Companhia conta também com altos padrões de governança corporativa aderentes à melhores práticas do mercado, com 
Conselho de Administração formado desde 2012, além de comitê de auditoria e riscos, comitê de Recursos Humanos, código 
de conduta, assim como diversas políticas definidas e praticadas tais como política de divulgação de informações, política de 
gestão de riscos, de negociação de valores mobiliários, de remuneração, de destinação de resultados, de transações com 
partes relacionadas, além do regimentos internos do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Destaque-se que 
a Companhia é auditada desde 2004, sendo auditada por empresa big four desde 2007.  
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A Companhia possui um sistema próprio de Gestão (TI) robusto e seguro, totalmente desenvolvido para atende-la em todas 
as fases do processo produtivo e também responsável pela auditoria interna, reconciliação, controle de recebimentos, 
análise de viabilidade de projetos e gerenciamento geral da empresa. Possui também um sistema de qualidade avançado e 
totalmente implantado, que atende todas as fases da cadeia de produção. 

A Companhia está sempre atenta às melhores práticas de responsabilidade social e ambiental, buscando implantar em seus 
projetos sistemas de eficiência energética e de água, além do cuidadoso processo de gestão de resíduos em seus canteiros. 
Exemplo disso foi a obtenção do Selo Edge de eficiência ambiental do Banco Mundial em empreendimentos como o 
Complexo Júlio Prestes. 

Ademais, a Companhia conta com um organograma estruturado e consolidado, permitindo que toda a operação funcione de 
maneira harmônica e eficiente de modo que os processos ocorram com celeridade.  

 
 

Fonte: Companhia 
 
Principais Fatores de Risco relacionados à Companhia  
Abaixo estão listados apenas os cinco principais fatores de risco que nos afetam. Para mais informações sobre estes fatores 
de risco e sobre os demais fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e 
às Ações” a partir da página 75 deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da 
Companhia, anexo a este Prospecto. 

Eventuais falhas na execução e atrasos no cumprimento do prazo de construção e conclusão dos 
empreendimentos imobiliários da Companhia, bem como de empreendimentos imobiliários de terceiros, 
poderão prejudicar sua reputação, sujeitar-lhe a eventual imposição de indenizações, diminuir sua 
rentabilidade e, consequentemente, afetar adversamente a Companhia. 
Podem ocorrer atrasos na execução dos empreendimentos da Companhia, ou defeitos em materiais e/ou mão-de-obra. A 
constatação de quaisquer defeitos pode atrasar a conclusão dos empreendimentos imobiliários ou, quando constatados após a 
conclusão do empreendimento, sujeitar a Companhia a processos civis por parte de compradores ou inquilinos. Tais fatores 
também podem afetar a reputação da Companhia, sujeitar-lhe ao pagamento de indenizações, diminuir sua rentabilidade e afetá-la 
adversamente, diretamente ou como prestadora de serviços de construção para empreendimentos imobiliários de terceiros, nos 
quais a Companhia é corresponsável por garantir a solidez da obra pelo período de 5 (cinco) anos. 

A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido a: (i) dificuldades ou impossibilidade de 
obtenção de alvarás ou aprovações das autoridades competentes necessários à continuidade e/ou conclusão dos 
empreendimentos; (ii) condições meteorológicas adversas, desastres naturais, incêndios, atrasos no fornecimento de 
matérias-primas, insumos ou mão-de-obra e acidentes que prejudiquem ou impossibilitem os andamentos dos projetos; (iii) 
questões trabalhistas; (iv) problemas imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos; (v) controvérsias com as 
contratadas e subcontratadas; (iv) questionamento de proprietários de imóveis vizinhos; (vi) compra de materiais; (vii) 
dificuldade na locação de equipamentos para obra, que impossibilitem ou dificultem o desenvolvimento dos 
empreendimentos; (viii) escassez ou inadequação da mão-de-obra para execução dos projetos; (ix) condições imprevisíveis 
nos canteiros, obras ou arredores, entre outros. A ocorrência de um ou mais desses eventos nos empreendimentos 
imobiliários da Companhia ainda poderá prejudicar sua reputação e vendas futuras. 

O descumprimento do prazo de construção e conclusão de um empreendimento poderá gerar atrasos no recebimento do 
fluxo de caixa da Companhia, o que poderia aumentar sua necessidade de capital. Adicionalmente, a Companhia poderá 
incorrer em novas despesas, tanto na incorporação quanto na construção de um empreendimento, que ultrapassem suas 
estimativas originais em razão de aumentos imprevistos da taxa de juros, custos de materiais, de mão-de-obra ou quaisquer 
outros custos, o que também poderá prejudicar os resultados operacionais e gerar necessidade de capital adicional, caso 
não seja possível repassar esses aumentos aos compradores. 
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Além disso, eventuais falhas na execução dos projetos podem acarretar situações extremas como desabamento de 
edificações, o que pode acarretar perdas financeiras, obrigações de indenizações por danos materiais e morais e prejuízos à 
reputação da Companhia perante o mercado, afetando a capacidade da Companhia de venda de novos projetos. 

A Companhia pode não ser capaz de manter ou aumentar sua estratégia de crescimento, o que poderá afetar 
adversamente os seus negócios, situação financeira e resultados operacionais. 
A Companhia vem expandindo as atividades nos mercados em que atua de acordo com as condições da economia nacional, 
focada no segmento de alta e média renda, assim como econômico premium. Atualmente, a Companhia está presente 
especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tendo uma grande concentração de seus 
empreendimentos na cidade de São Paulo. Considerando a sua estratégia de crescimento de modo orgânico , diante do 
cenário do mercado residencial brasileiro, e à vista da crescente competição do setor para aquisição de terrenos adequados 
para incorporação imobiliária, a Companhia pode não conseguir identificar terrenos adicionais adequados à incorporação de 
seus empreendimentos ou necessitar de mais tempo para formalizar tais financiamentos, o que pode gerar um efeito 
adverso à Companhia em seus resultados financeiros e na execução de sua estratégia.  

Adicionalmente, a implementação dos empreendimentos e projetos da Companhia está condicionada à obtenção de licenças 
e alvarás exigidos pela legislação aplicável, tais como a regulamentação ambiental e de zoneamento. A obtenção dessas 
licenças e alvarás está sujeita à outorga, pelas autoridades governamentais competentes e à fiscalização de órgãos 
governamentais, tais como o Ministério Público. A não obtenção, atrasos, embargos ou cancelamentos dessas licenças e/ou 
alvarás, por qualquer razão, inclusive por ação do Ministério Público, poderá levar à interrupção ou cancelamento da 
implementação dos empreendimentos e/ou projetos da Companhia, o que poderá causar um impacto negativo adverso 
relevante sobre as atividades e negócios da Companhia. 

O valor de mercado dos terrenos que a Companhia mantém em estoque pode cair, e o valor de mercado dos 
terrenos que a Companhia pretende adquirir pode subir, o que poderá impactar adversamente o seu resultado 
operacional. 
A Companhia mantém uma quantidade de terrenos em estoque razoável para parte de seus empreendimentos futuros. O 
valor de terrenos mantidos em estoque e que venham a ser adquiridos poderá variar significativamente entre a data de suas 
aquisições e a incorporação dos empreendimentos aos quais se destinam, em consequência das condições econômicas, 
regulatórias ou de mercado. Dessa maneira, eventual queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque 
impactará, também, o custo de oportunidade do capital que foi aplicado no terreno, afetando adversamente a receita 
financeira da Companhia. 

Adicionalmente, à medida que outras incorporadoras entram no setor brasileiro de incorporação de empreendimentos residenciais 
ou aumentam suas operações nesse setor, os preços dos terrenos podem subir significativamente, podendo haver escassez de 
terrenos adequados em razão do aumento da demanda. A consequente elevação dos preços de terrenos poderá aumentar o custo 
de vendas e diminuir os ganhos da Companhia, visto que poderá não ser possível transferir essa diferença de preço aos eventuais 
compradores de seus empreendimentos. A Companhia poderá, assim, ter dificuldade em dar continuidade à aquisição de terrenos 
adequados por preços razoáveis no futuro, o que pode afetar adversamente seu resultado operacional.  

A Companhia pode incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de projetos. 
As atividades da Companhia envolvem a incorporação, venda e aluguel de empreendimentos comerciais e residenciais. 
Dentre os principais riscos relacionados aos seus projetos, ressalta-se a duração dos trâmites internos das Prefeituras 
competentes, a necessidade de regularização das áreas dos imóveis e de eventuais pendências a eles relacionadas, a 
obtenção de licenças ambientais, possibilidade de exigências formuladas pelos órgãos envolvidos que demandem tempo 
para sua execução e cumprimento, possibilidade de alterações na lei de zoneamento e/ou no plano diretor estratégico 
aplicável que impossibilitem as construções e/ou reformas inicialmente previstas, ocorrência de custos acima do orçado, 
eventual necessidade do aval dos proprietários dos imóveis locados e dos outorgantes da superfície para realização de obras 
nos imóveis, e, consequentemente, o não cumprimento dos prazos de entrega e conclusão dos projetos. Tais riscos podem 
resultar na possibilidade de a Companhia ter que adiantar recursos para cobrir tais custos acima do orçado e/ou de ela 
incorrer em atraso no início de geração de receitas de aluguel e vendas. Tais fatores podem reduzir as taxas de retorno de 
determinado projeto e/ou afetar os negócios e resultados operacionais da Companhia de forma negativa. 

A controlada SPE PPP Habitacional Lote 01 S/A pode ter seu contrato de concessão rescindido 
antecipadamente pelo Poder Concedente 
A Companhia é controladora da Sociedade de Propósito Específico PPP Habitacional Lote 01 S/A (“Concessionária”), 
constituída para celebração do Contrato SH 001/2015 de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa 
(“Contrato de PPP”) com o Estado de São Paulo, representado pela Secretaria de Habitação (“Poder Concedente”). 

O Contrato de PPP tem como objeto a implantação de 3.683 unidades habitacionais, infraestrutura urbana, áreas comercias 
e equipamentos públicos na área central da cidade de São Paulo, além da prestação de serviços de apoio à gestão 
condominial, gestão da carteira de mutuários, trabalho técnico social e de manutenção predial, e representa um contrato 
relevante para a Companhia. 
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De acordo com a legislação aplicável ao regime de contratação com ente público, o Poder Concedente tem o direito de rescindir 
unilateralmente o Contrato de PPP antes do término do prazo estipulado. Ocorrendo a extinção antecipada da concessão, o que 
poderá ocorrer por rescisão; encampação; caducidade; anulação; ou falência ou extinção da Concessionária, os equipamentos, 
instalações e outros bens, direitos e privilégios vinculados aos serviços concedidos retornarão ao Poder Concedente, que poderá 
assumir direta ou indiretamente a prestação dos serviços, aplicar penalidades, reter e executar garantias contratuais para 
recebimento de multas e requerer o ressarcimento de prejuízos causados pela Concessionária.  

Eventual rescisão do Contrato de PPP poderá frustrar a expectativa de fluxo de caixa e de lucros futuros da Concessionária 
e, consequentemente, da Companhia, e as indenizações previstas contratualmente podem não ser suficientes ou se 
tornarem inexistentes para ressarcir a Companhia dos prejuízos decorrentes de tal rescisão.  
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

Coordenador Líder  

O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão 
dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros 
S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na 
ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa 
com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em 
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações 
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito 
e câmbio. 

Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para 
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano, 
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de 
clientes na área internacional.  

Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano 
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA 
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em 
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Belo Horizonte. 

Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo 
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA 
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.  

No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova 
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes 
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do 
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.  

Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se 
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito 
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e 
produtos estruturados. 

Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área 
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.  

Atividade de Investment Banking do Itaú BBA 

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores 
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e 
fusões e aquisições. 

O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em 
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador 
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de 
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que 
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o 
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg 
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe. 
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de 
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias 
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto 
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e 
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América 
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado 
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.  

Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes 
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, 
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e 
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na 
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações acumulando 
um total de US$25,7 bilhões. 

No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes 
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, 
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio 
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa 
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo 
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder 
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo 
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões. 

BTG Pactual  

O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. 
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-
se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo 
BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de 
pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, 
asset management e sales and trading (vendas e negociações). 

No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, 
ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e 
Buenos Aires. 

Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes 
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth 
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam 
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece 
serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América 
Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o BTG 
Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de subscrição 
nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de fusões e 
aquisições e produtos estruturados personalizados. 
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O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de 
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da 
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de 
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde 
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina, 
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters). 

Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o 
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por 
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity 
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina 
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e 
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre 
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do 
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o 
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período 
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings). 

Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi 
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional 
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o 
ranking publicado pela revista Institutional Investor. 

O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda 
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, 
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de 
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição 
foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua 
atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato 
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais 
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de 
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, 
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou 
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil 
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta 
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de 
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual 
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser 
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o 
BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, 
o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de telefônica 
Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de distribuição 
de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das ofertas 
públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração e 
Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, e da Alupar e, 
da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. Em 2018, o BTG Pactual 
participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual 
participou do IPO da Centauro e da C&A e follow-on das seguintes companhias: Banco Pan, Singia, 
Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, 
Totvs, Eneva, Helbor, Restoque, Aliansce Sonae, BR Properties, Unidas, Magazine Luiza, JHSF, LPS 
Brasil, Log Commercial Properties, EZTEC, Omega Geração, Cyrela Commercial Properties, Trisul e 
Burger King. 
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Bradesco BBI   

Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e 
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de 
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de 
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização 
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior. 

Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney, 
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o 
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global 
Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker. 

Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os 
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões. 

• Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial 
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto 
no exterior. 

• O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, 
tendo participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de 
R$2.516 milhões, coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint 
bookrunner no Follow-on de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner 
no Follow-on da intermédica, no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on 
da Light, no montante de R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no 
montante de R$7.390 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de 
R$832 milhões, joint bookrunner no Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 
milhões, joint bookrunner no Follow-on da Trisul, no montante de R$405 milhões, coordenador 
líder do Follow-on da Helbor, no montante de R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Log CP, no montante de R$638 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no 
montante de US$332 milhões, joint bookrunner do IPO da C&A, no montante de R$1.831 
milhões, joint bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante de R$870 milhões, joint bookrunner 
do Follow-on da Lopes, no montante de R$147 milhões, joint bookrunner do Follow-on da 
Magazine Luiza, no montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do Follow-on da JHSF, no 
montante de R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no montante de R$570 
milhões, joint bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de R$1.191 milhões, 
joint bookrunner do Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões, joint 
bookrunner do Follow-on da Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do 
Follow-on da Marfrig, no montante de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da 
Restoque, no montante de R$259 milhões. 

• Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque 
em renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram 
mais de R$101,540 bilhões originados. 



 

28 

• No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume 
total de aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na 
compra da participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à 
Odebrecht TransPort na venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por 
R$4,0 bilhões, (iii) assessoria ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 
bilhões, (iv) assessoria à Kroton na realização de oferta pública de ações no contexto da 
aquisição da Somos Educação por R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da 
Babilônia Holding para a Actis por R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de 
portfólio de galpões logísticos para a HSI por valor confidencial. 

• O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas 
localidades no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 79.206 pontos de atendimento, 
destacando-se 4.567 agências. Até o primeiro trimestre de 2019, o lucro líquido foi de R$17,7 
bilhões enquanto o patrimônio líquido totalizou R$138,3 bilhões, segundo o Relatório de Análise 
Econômica e Financeira da instituição. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

Este sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de 
investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, 
principalmente as informações contidas nas seções “Informações sobre a Oferta”, “Sumário da 
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à 
Oferta e às Ações” nas páginas 46, 8 e 75 deste Prospecto, na seção 4 do Formulário de 
Referência, e nas demonstrações financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas 
a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de 
tomar a decisão de investir nas Ações. 

Acionistas Vendedores Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos. 

Companhia Canopus Holding S.A. 

Coordenador Líder Banco Itaú BBA S.A. 

BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A. 

Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. 

Coordenadores da Oferta O Coordenador Líder, BTG Pactual, e Bradesco BBI. 

[Coordenadores 
Contratados] 

[•]. 

Instituições Consorciadas Instituições intermediárias autorizadas a operar na B3 
contratadas para efetuar esforços de colocação das Ações 
exclusivamente aos Investidores Não Institucionais. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

Os Coordenadores da Oferta[, os Coordenadores Contratados] e 
as Instituições Consorciadas, em conjunto. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital LLC, 
Bradesco Securities Inc. e determinadas instituições a serem 
contratadas, em conjunto. 

Agente Estabilizador Banco BTG Pactual S.A. 

Ações Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de 
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta. Salvo se 
expressamente mencionado em contrário neste Prospecto, estão 
incluídas na definição de “Ações” as Ações do Lote Suplementar 
e as Ações Adicionais, conforme aplicável. 

Ações da Oferta Primária [Inicialmente,] as [●] Ações que serão objeto da Oferta Primária. 

Ações da Oferta Secundária [Inicialmente,] as [●] Ações de titularidade dos Acionistas 
Vendedores que serão objeto da Oferta Secundária. 



 

30 

Ações do Lote Suplementar Até [•] Ações, equivalentes a até 15% das Ações inicialmente 
ofertadas, que, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, 
poderão, conforme Opção de Lote Suplementar, ser acrescidas à 
Oferta, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente 
ofertadas. 

Ações Adicionais Nos termos do artigo 14 da Instrução CVM 400, até a data de 
divulgação do Anúncio de Início, a quantidade total das Ações 
inicialmente ofertadas poderá, a critério [da Companhia] [e/ou] 
[dos Acionistas Vendedores], em comum acordo com os 
Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, 
até [•] Ações[, na proporção indicada neste Prospecto], nas 
mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. 

Admissão à Negociação e 
Listagem 

As ações serão admitidas à negociação no segmento do Novo 
Mercado da B3. No dia útil subsequente à data de divulgação do 
Anúncio de Início, as Ações serão negociadas na B3 sob o código 
“[•]” e listadas no Novo Mercado. 

Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia e os 
Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum 
registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América, 
nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de 
capitais de qualquer outro país além do Brasil. 

Anúncio de Encerramento Anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 da 
Instrução CVM 400. 

Anúncio de Início Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da 
Instrução CVM 400. 

Anúncio de Retificação Anúncio comunicando eventual suspensão, revogação ou 
qualquer modificação da Oferta, inclusive no caso de Evento de 
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos 
dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400. 
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Aprovações Societárias A realização da Oferta Primária, com a exclusão do direito de 
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do 
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da 
Companhia, e seus termos e condições foram aprovados em 
assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 5 de 
fevereiro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCEMG em 
[•] de [•] de 2020 e publicada no DOEMG e no jornal “Diário do 
Comércio” em [•] de [•] de 2020. O conselho de administração da 
Companhia, previamente à concessão do registro da Oferta pela 
CVM, em reunião cuja ata será arquivada na JUCEMG e publicada 
no DOEMG e no jornal “Diário do Comércio”, aprovará a emissão 
das Ações objeto da Oferta Primária, dentro do limite do capital 
autorizado a ser previsto em seu estatuto social, e o Preço por 
Ação, a ser calculado de acordo com o artigo 170, parágrafo 1º, 
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e aferido tendo como 
parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding. Não será 
necessária qualquer aprovação societária em relação aos 
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e 
para a fixação do Preço por Ação. 

Aviso ao Mercado Aviso ao mercado da Oferta, nos termos do artigo 53 da 
Instrução CVM 400, divulgado em [•] de [•] de 2020 e a ser 
divulgado novamente em [•] de [•] de 2020, divulgado nos 
endereços da Internet da Companhia, dos Coordenadores da 
Oferta, da CVM e da B3. 

Contrato de Distribuição Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e 
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de 
Emissão de Canopus Holding S.A., a ser celebrado entre os 
Coordenadores da Oferta, a Companhia, os Acionistas 
Vendedores e, como interveniente e anuente, a B3. 

Contrato de Distribuição 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação 
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no 
exterior. 

Contrato de Estabilização Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de 
Ações Ordinárias de Emissão de Canopus Holding S.A., a ser 
celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta. 

Data de Liquidação A data de liquidação física e financeira das Ações (sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar, mas considerando as 
Ações Adicionais, se colocadas) que deverá ocorrer até o último 
dia do Período de Colocação. 

Data de Liquidação das 
Ações do Lote Suplementar 

A data da liquidação física e financeira das Ações do Lote 
Suplementar, que deverá ocorrer até o segundo dia útil contado 
da respectiva data de exercício da Opção de Lote Suplementar, 
mas não antes da data de divulgação do Anúncio de Início. 



 

32 

Declarações A declaração da Companhia, dos Acionistas Vendedores e a 
declaração do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da 
Instrução CVM 400, estão anexas a este Prospecto. 

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta 
obtidos pela Companhia com a Oferta Primária, equivalentes a 
R$[●] (com base no ponto médio da Faixa Indicativa e sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), 
serão utilizados da seguinte forma: (a) R$[●] para a aquisição de 
novos empreendimentos e lançamento de novos 
empreendimentos; e (b) R$[●] para capital de giro, incluindo 
manutenção de seus níveis de liquidez. 

Direitos, Vantagens e 
Restrições das Ações 

As Ações conferirão aos seus subscritores/adquirentes os mesmos 
direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do 
estatuto social da Companhia, dentre os quais: (i) direito de voto 
nas deliberações das assembleias gerais de acionistas da 
Companhia, sendo que cada Ação corresponderá a um voto; (ii) 
direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, 
equivalente a [25]% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 
202 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito ao recebimento 
integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza 
que a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do 
Anúncio de Início; (iv) direito de alienação das Ações nas mesmas 
condições asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso 
de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da 
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio 
de operações sucessivas (tag along de 100% do preço), observadas 
as condições e os prazos previstos nas disposições legais e 
regulamentares aplicáveis; (v) direito de alienação das Ações em 
oferta pública de cancelamento de registro de emissor de valores 
mobiliários ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no Novo Mercado, por valor justo, ao menos 
igual ao valor de avaliação da Companhia apurado de acordo com 
os critérios estabelecidos no artigo 4º, §4º da Lei das Sociedades 
por Ações, bem como nos critérios aceitos pela Comissão de Valores 
Mobiliários; (vi) no caso de liquidação da Companhia, direito de 
participar no acervo líquido da Companhia, na forma prevista na Lei 
das Sociedades por Ações, na proporção da sua participação no 
capital social; e (vii) direito de retirar-se da Companhia, mediante 
reembolso do valor de suas ações com base no seu valor 
patrimonial, considerados os termos, hipóteses e exceções previstos 
na Lei das Sociedades por Ações. 
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Estabilização do Preço de 
Ações 

O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério e pelo 
prazo de até 30 dias contados da data de início das negociações 
das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, 
realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio de 
operações de compra e venda de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o 
disposto no Contrato de Estabilização, que será previamente 
aprovado pela B3 e pela CVM, nos termos do artigo 23, 
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação 
CVM n.º 476, de 25 de janeiro de 2005. Após a divulgação do 
Anúncio de Início e até a divulgação do Anúncio de 
Encerramento, cópia do Contrato de Estabilização poderá ser 
obtida com o Agente Estabilizador, no endereço indicado na 
seção “Informações Sobre a Companhia, os Acionistas 
Vendedores, os Coordenadores da Oferta, os Consultores e os 
Auditores” do Prospecto Definitivo. 

Nos termos do Contrato de Estabilização, o Agente Estabilizador 
poderá escolher livremente as datas em que realizará as 
operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, não estando obrigado a realizá-las em todos os 
dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, 
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu 
exclusivo critério. 

Evento de Fixação do Preço 
em Valor Inferior à Faixa 
Indicativa 

Ocorrerá caso o Preço por Ação seja fixado em valor inferior ao 
valor que resultar da subtração, do Valor Mínimo da Faixa de 
Preço, do valor correspondente a 20% do Valor Máximo da Faixa 
de Preço, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código 
ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o 
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de 
Reserva, sem quaisquer ônus, de acordo com a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta 
de Varejo”, inciso (x), na página 56 deste Prospecto. 
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Faixa Indicativa A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste 
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do 
Procedimento de Bookbuilding, foi determinada com base nas 
informações econômico-financeiras da Companhia 
disponibilizadas neste Prospecto, a fim de propor o valor que, no 
entendimento da Companhia e dos Acionistas Vendedores, 
melhor reflita o valor das Ações e levando em consideração um 
preço que favoreça os objetivos de dispersão e liquidez 
pretendidos para a Oferta. Estima-se que o Preço por Ação 
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser 
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa. Nos termos do 
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular 
CVM/SRE, na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou 
abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observada a condição 
de eficácia indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – 
Procedimento da Oferta – Oferta de Varejo”, inciso (ii), na 
página 54 deste Prospecto, exceto no caso de um Evento de 
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, podendo, 
os Investidores Não Institucionais, nesse caso, desistir dos 
respectivos Pedidos de Reserva. 

Fatores de Risco Para uma descrição dos principais fatores que devem ser 
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, ver 
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da 
Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Ações” 
nas páginas 8 e 75 deste Prospecto, e seção “4. Fatores de 
Risco” do Formulário de Referência, além de outras informações 
incluídas neste Prospecto e no Formulário de Referência. 

Final Offering Memorandum Offering Memorandum definitivo relativo aos esforços de 
colocação das Ações no exterior a serem realizados no âmbito da 
Oferta. 

Formador de Mercado [Não haverá contratação de formador de mercado para a 
Oferta.] 

Free Float Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar, a Companhia estima que [•]% das ações 
ordinárias de emissão da Companhia estarão em circulação. 
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Garantia Firme de 
Liquidação 

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e 
não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto 
no Contrato de Distribuição, de liquidar as Ações (sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar, mas considerando as Ações 
Adicionais) que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não 
integralizadas/liquidadas, pelos seus respectivos investidores na 
Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de 
garantia firme prestada por cada um dos Coordenadores da 
Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição. Após a 
concessão do registro da Companhia como emissora de valores 
mobiliários sob a categoria ”A” pela CVM, a concessão do 
registro da Oferta pela CVM, a celebração dos documentos 
relativos à Oferta, a divulgação do Anúncio de Início e a 
disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da 
Oferta realizarão a colocação das Ações, em regime de garantia 
firme de liquidação (exceto pelas Ações do Lote Suplementar, 
mas considerando as Ações Adicionais), de forma individual e 
não solidária, de acordo com os limites individuais e demais 
disposições previstas no Contrato de Distribuição e na seção 
“Informações sobre a Oferta – Contrato de Distribuição e 
Contrato de Distribuição Internacional – Garantia Firme de 
Liquidação” na página 61 deste Prospecto. Tal garantia firme de 
liquidação é vinculante a partir da conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, da assinatura do Contrato de Distribuição e das 
demais condições previstas acima. 

Após a divulgação do Anúncio de Início e até a divulgação do 
Anúncio de Encerramento, cópia do Contrato de Distribuição 
poderá ser obtida com os Coordenadores da Oferta e a CVM, nos 
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Companhia, 
os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, os 
Consultores e os Auditores” do Prospecto Definitivo. 

Se, ao final do Período de Colocação, as Ações (sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar, mas considerando as Ações 
Adicionais, se colocadas) não tiverem sido totalmente liquidadas 
pelos respectivos investidores, os Coordenadores da Oferta, de 
forma individual e não solidária, integralizarão/liquidarão, no 
último dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na 
proporção e até o limite individual de cada um dos Coordenadores 
da Oferta indicado na seção “Informações sobre a Oferta – 
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional – 
Garantia Firme de Liquidação” na página 61 deste Prospecto, a 
totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a 
quantidade de Ações objeto de garantia firme de liquidação, 
conforme indicada no Contrato de Distribuição; e (ii) a quantidade 
de Ações efetivamente liquidada pelos investidores que as 
subscreveram/adquiriram. 
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Inadequação da Oferta a 
Determinados Investidores 

O investimento nas Ações representa um investimento de risco, 
pois é um investimento em renda variável e, assim, os 
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a 
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às 
Ações, à Oferta, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus 
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos 
neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de 
investimento. O investimento nas Ações não é, portanto, 
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à 
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há 
nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida 
por lei de subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o 
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, 
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, 
inadequado. 

Instituição Escrituradora das 
Ações Ordinárias de Emissão 
da Companhia 

[•]. 

Investidores Estrangeiros Público alvo dos esforços de colocação das Ações no exterior, no 
âmbito da Oferta Institucional, a serem realizados pelos Agentes 
de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de 
Distribuição Internacional, consistindo, nos Estados Unidos da 
América, de investidores institucionais qualificados (qualified 
institutional buyers), conforme definidos na Rule 144A, editada 
pela SEC e, nos demais países, exceto o Brasil e os Estados 
Unidos da América, para investidores institucionais e outros 
investidores que sejam pessoas não residentes nos Estados 
Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis 
daquele país (Non US Persons), em conformidade com os 
procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC ao 
amparo do Securities Act, em operações isentas de registro em 
conformidade com o disposto no Securities Act, e nos 
regulamentos editados ao amparo do Securities Act, respeitada a 
legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, desde 
que tais investidores estrangeiros invistam no Brasil por meio 
dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, 
pelo Banco Central, pela CVM e pelas demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 
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Investidores Institucionais Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na B3, em qualquer caso, que não sejam 
considerados Investidores Não Institucionais, e investidores que 
sejam considerados institucionais ou qualificados, nos termos da 
regulamentação da CVM, incluindo fundos de investimento, 
carteiras administradas, entidades administradoras de recursos 
de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à 
aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários registrados 
na CVM e/ou na B3, fundos de pensão, entidades abertas ou 
fechadas de previdência complementar e de capitalização e 
seguradoras, e Investidores Estrangeiros. 

Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas 
Vinculadas 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço 
por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar e as Ações Adicionais). Caso seja verificado excesso 
de demanda superior em um terço à quantidade de Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a colocação de 
Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas. Os investimentos realizados pelas pessoas 
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas 
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como 
referência (incluindo operações de total return swap), desde que 
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se 
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, 
inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do 
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do 
artigo 55 da Instrução CVM 400. A participação de 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e 
o investimento nas Ações por Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução 
da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. Para informações 
adicionais, veja a seção “Fatores de Risco relativos à 
Oferta e às Ações – A participação de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o 
investimento nas Ações por Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução 
da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário”, na página 75 deste 
Prospecto. 
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Investidores Não 
Institucionais 

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados 
ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na 
B3, que realizem pedidos de investimento em montante entre o 
Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o 
Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e 
que tenham realizado Pedido de Reserva durante o Período de 
Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 

Investidores Não 
Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas 

Caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço 
à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada 
a colocação de Ações aos Investidores Não Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva 
realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas automaticamente cancelados, exceto pelos Pedidos 
de Reserva realizados durante o Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados pelas pessoas 
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas 
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como 
referência (incluindo operações de total return swap), desde que 
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se 
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, 
inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do 
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do 
artigo 55 da Instrução CVM 400. 

Lock-up Agreements Acordos de restrições relativas às ações de emissão da 
Companhia, nos termos do Contrato de Distribuição 
Internacional. 

Oferta Oferta pública de distribuição primária e secundária das Ações, 
no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da 
Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com 
esforços de colocação no exterior. 

Oferta de Varejo No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 
10% e, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e 
dos Acionistas Vendedores, o montante de, no máximo, [•]% do 
total das Ações (considerando as Ações do Lote Suplementar e 
as Ações Adicionais) será destinado prioritariamente à colocação 
pública para Investidores Não Institucionais que realizarem 
Pedido de Reserva. 

Observado o disposto na seção “Informações sobre a Oferta – 
Procedimento da Oferta – Oferta de Varejo” na página 54 deste 
Prospecto, os Investidores Não Institucionais poderão 
subscrever/adquirir Ações no âmbito da Oferta mediante 
preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição 
Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido de 
Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de 
Investimento na Oferta de Varejo. 
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Oferta Institucional No contexto da Oferta, as Ações destinadas à Oferta de Varejo 
que não tiverem sido alocadas aos Investidores Não 
Institucionais, juntamente com as demais Ações, serão 
destinadas aos Investidores Institucionais de acordo com o 
procedimento previsto na seção “Informações sobre a Oferta – 
Procedimento da Oferta – Oferta Institucional” na página 56 
deste Prospecto. 

Oferta Primária Oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, [●] 
Ações. 

Oferta Secundária Oferta pública de distribuição secundária de [●] Ações, de 
titularidade dos Acionistas Vendedores. 

Offering Memoranda O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering 
Memorandum, quando referidos em conjunto e indistintamente. 

Opção de Lote Suplementar Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade 
total das Ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida em 
até 15%, ou seja, até [•] Ações, nas mesmas condições e preço 
das Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de Lote 
Suplementar a ser outorgada no Contrato de Distribuição, [pela 
Companhia] [e/ou] [pelos Acionistas Vendedores] ao Agente 
Estabilizador, opção esta a ser exercida em razão da prestação 
de serviço de estabilização de preço das Ações. O Agente 
Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um 
período de até 30 dias contados da data de início das 
negociações das ações ordinárias de emissão da Companhia na 
B3, inclusive, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo 
ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por 
escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a 
decisão de sobrealocação das Ações no momento em que for 
fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo 
entre os Coordenadores da Oferta. 

Pedido de Reserva Pedido de reserva de Ações pelos Investidores Não 
Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo, a ser realizado 
mediante preenchimento de formulário específico. 

Período de Colocação Prazo para a colocação e subscrição/aquisição das Ações, que 
será de até dois dias úteis contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início (exceto pelas Ações do Lote Suplementar, que 
obedecerão ao disposto no item “Ações do Lote Suplementar” 
acima). 

Período de Reserva Período de [•] de [•] de 2020, inclusive, a [•] de [•] de 2020, 
inclusive, para os Investidores Não Institucionais efetuarem seus 
Pedidos de Reserva. 
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Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas 

Período de [•] de [•] de 2020, inclusive, a [•] de [•] de 2020, 
inclusive (data esta que antecederá em pelo menos sete dias 
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding), para os 
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
efetuarem seus Pedidos de Reserva. 

Pessoas Vinculadas Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, 
(i) controladores ou administradores da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores ou outras pessoas vinculadas à Oferta, 
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, 
descendentes e colaterais até o segundo grau; 
(ii) controladores ou administradores das Instituições 
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação 
Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos 
das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de 
Colocação Internacional diretamente envolvidos na 
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem 
serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos 
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente 
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, 
com as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os 
Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de 
serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação 
ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições 
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação 
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta; 
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por 
pessoas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou 
aos Agentes de Colocação Internacional, desde que 
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou 
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas 
alíneas (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento 
cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se 
geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. A 
participação de Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário. Para 
informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco 
relativos à Oferta e às Ações – A participação de 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, 
e o investimento nas Ações por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário”, na 
página 75 deste Prospecto. 
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Preço por Ação O preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento 
de Bookbuilding. Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso 
III, da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para 
determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o 
Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos 
acionistas da Companhia e de que o preço de mercado das 
Ações será aferido de acordo com a realização do Procedimento 
de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores 
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no 
contexto da Oferta. No contexto da Oferta, estima-se que o 
Preço por Ação estará situado entre R$[•]e R$[•], 
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa 
faixa indicativa. Nos termos do artigo 4º do Anexo II do 
Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, na 
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo 
dessa faixa indicativa, os Pedidos de Reserva serão 
normalmente considerados e processados, observada a 
condição de eficácia indicada na seção “Informações 
Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta de 
Varejo”, inciso (ii), na página 54 deste Prospecto, exceto 
no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor 
Inferior à Faixa Indicativa, podendo, os Investidores Não 
Institucionais, nesse caso, desistir dos respectivos 
Pedidos de Reserva, de acordo com a seção 
“Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – 
Oferta de Varejo”, inciso (x), na página 56 deste 
Prospecto. 

Preliminary Offering 
Memorandum 

Offering Memorandum preliminar relativo aos esforços de 
colocação das Ações no exterior a serem realizados no âmbito 
da Oferta. 

Prospecto Definitivo O prospecto definitivo da Oferta, que inclui o Formulário de 
Referência da Companhia, e seus eventuais aditamentos e 
suplementos. 

Prospecto Preliminar ou 
Prospecto 

Este prospecto preliminar da Oferta, que inclui o Formulário de 
Referência da Companhia, e seus eventuais aditamentos e 
suplementos. 

Prospectos O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, quando 
referidos em conjunto e indistintamente. 
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Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser 
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores 
da Oferta, no Brasil, nos termos do Contrato de Distribuição, e 
pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, nos 
termos do Contrato de Distribuição Internacional, conforme 
previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da 
Instrução CVM 400. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço 
por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar e as Ações Adicionais). Caso seja verificado 
excesso de demanda superior em um terço à quantidade de 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a colocação 
de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas. Os investimentos realizados pelas pessoas 
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para 
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas 
com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como 
referência (incluindo operações de total return swap), desde 
que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se 
enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, 
inciso II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do 
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do 
artigo 55 da Instrução CVM 400. A participação de 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, 
e o investimento nas Ações por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário. Para 
informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco 
relativos à Oferta e às Ações – A participação de 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá 
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, 
e o investimento nas Ações por Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações ordinárias de 
emissão da Companhia no mercado secundário”, na 
página 75 deste Prospecto. 

Público Alvo da Oferta Investidores Não Institucionais, no âmbito da Oferta de Varejo, e 
Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional, 
sendo que os Investidores Estrangeiros deverão investir nas 
Ações por meio dos mecanismos de investimento 
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central, pela CVM e pelas 
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 
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Restrições a Negociações 
com Ações Ordinárias de 
Emissão da Companhia 
(Lock-up) 

[A Companhia, seus acionistas controladores e os membros do 
conselho de administração e da diretoria da Companhia estarão 
obrigados a não efetuar quaisquer das seguintes operações, 
durante o prazo de 180 dias contados da data de divulgação do 
Anúncio de Início, exceto mediante prévio consentimento por 
escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, e observadas as exceções e outras restrições 
previstas no Contrato de Distribuição Internacional e nos 
respectivos Lock-up Agreements, e descritas na seção 
“Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações 
(Lock-up)” na página 63 deste Prospecto: (i) emitir, ofertar, 
vender, contratar a venda, empenhar, emprestar, outorgar 
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto 
(short sale) ou dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer 
direitos ( qualquer dessas ações, uma "transferências"), ou 
registrar ou dar causa a registro nos termos do Securities Act ou 
das leis ou regulamentos do Brasil, em todos os casos, com 
relação (a) às Ações, quaisquer ações ordinárias ou preferenciais 
de emissão da Companhia, recém emitidas ou detidas na data do 
Prospecto Definitivo; ou (b) a quaisquer opções ou certificados 
(warrants) para compra de ações da Companhia, recém emitidos 
ou detidos na data do Prospecto Definitivo; ou (c) a quaisquer 
valores mobiliários, recém emitidos ou detidos, conversíveis ou 
permutáveis por ações de emissão da Companhia ou que 
representem o direito de receber quaisquer ações de emissão da 
Companhia, seja direta ou indiretamente (incluindo, mas não se 
limitando a, quaisquer ações de emissão da Companhia ou 
outros valores mobiliários que possam ser atribuídos, de 
titularidade direta ou beneficiária pela Companhia, seus 
acionistas controladores e os membros do conselho de 
administração e da diretoria da Companhia, nos termos e de 
acordo com as regras e regulamentação da CVM e outras leis ou 
regulamentos que possam ser aplicáveis, bem como valores 
mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de 
uma opção ou certificado) pela Companhia, seus acionistas 
controladores e os membros do conselho de administração e da 
diretoria da Companhia ( os itens (a), (b) e (c) em conjunto, os 
“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer 
contrato de swap ou qualquer outra forma de acordo por meio 
do qual seja transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos 
resultados econômicos decorrentes da titularidade das ações ou 
valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por 
ações de emissão da Companhia, sendo tal operação liquidada 
mediante entrega de ações ou outros valores mobiliários, em 
moeda corrente ou outra forma de pagamento; ou (iii) divulgar 
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação 
especificada nos itens (i) a (ii) acima. 
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As restrições previstas acima com relação a Companhia, seus 
acionistas controladores e os membros do conselho de 
administração e da diretoria da Companhia são expressamente 
acordadas para evitar que a Companhia, seus acionistas 
controladores e os membros do conselho de administração e da 
diretoria da Companhia se envolvam em qualquer transação de 
hedge ou outra transação que tenha como objetivo ou que seja 
razoavelmente esperado que leve ou resulte na emissão de 
novas ações de emissão da Companhia ou a venda ou a 
disposição de dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, 
mesmo que tais Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up venham 
a ser transferidos por alguém que não a Companhia, seus 
acionistas controladores e os membros do conselho de 
administração e da diretoria da Companhia. A proibição com 
relação à realização de hedge ou outras transações pode incluir, 
sem limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer 
aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem 
limitação, qualquer opção de compra ou de venda) com relação 
a quaisquer dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up ou 
parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros 
valores mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário 
que inclua, se relacione ou venha a derivar de qualquer parte 
significante do valor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up.] 

Valor Máximo da Faixa de 
Preço 

R$[•]. 

Valor Mínimo da Faixa de 
Preço 

R$[•]. 

Valor Mínimo de Pedido de 
Investimento na Oferta de 
Varejo 

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 por 
Investidor Não Institucional. 

Valor Máximo de Pedido de 
Investimento na Oferta de 
Varejo 

O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 
por Investidor Não Institucional. 

Valor Total da Oferta R$[•] (com base no ponto médio da Faixa Indicativa e sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais). 

Tag Along As Ações conferirão aos seus subscritores/adquirentes o 
direito de alienação das Ações nas mesmas condições 
asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso de 
alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da 
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por 
meio de operações sucessivas (tag along de 100% do preço), 
observadas as condições e os prazos previstos nas disposições 
legais e regulamentares aplicáveis. 
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Informações Adicionais Para informações adicionais sobre a Oferta, ver seção 
“Informações Sobre a Oferta” na página 46 deste Prospecto. A 
Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 
solicitaram o registro da Oferta em 7 de fevereiro de 2020, 
estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais 
informações sobre a Oferta poderão ser obtidas com as 
Instituições Participantes da Oferta nos respectivos endereços 
indicados na seção “Informações Sobre a Companhia, os 
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, os 
Consultores e os Auditores” na página 4 deste Prospecto. 

O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este 
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções 
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Ações” na 
página 8 e 75 deste Prospecto, na seção 4 do Formulário de 
Referência, e nas demonstrações financeiras da Companhia e 
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, para 
melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, 
antes de tomar a decisão de investir nas Ações. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 

Composição do Capital Social 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$[•]([•]), [totalmente subscrito e 
integralizado], representado por [•]([•]) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. O capital social da Companhia poderá ser aumentado independentemente de reforma 
estatutária, até o limite de [•]([•]) de novas ações.  

Na data deste Prospecto, a composição do capital social da Companhia é a seguinte: 

 Capital Social Subscrito e Integralizado 
Espécie e Classe Quantidade Valor 
  (R$) 
Ordinárias ...........................................................................  [•] [•] 
Total ..............................................................................  [•] [•] 

Após a conclusão da Oferta, a composição do capital social da Companhia será a seguinte, sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais: 

 Capital Social Subscrito e Integralizado 
Espécie e Classe Quantidade Valor 
  (R$) 
Ordinárias ..........................................................................  [•] [•] 
Total .............................................................................  [•] [•] 

Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, considerando as 
Ações do Lote Suplementar, sem considerar as Ações Adicionais: 

 Capital Social Subscrito e Integralizado 
Espécie e Classe Quantidade Valor 
  (R$) 
Ordinárias ...........................................................................  [•] [•] 
Total ..............................................................................  [•] [•] 

Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar, considerando as Ações Adicionais: 

 Capital Social Subscrito e Integralizado 
Espécie e Classe Quantidade Valor 
  (R$) 
Ordinárias ...........................................................................  [•] [•] 
Total ..............................................................................  [•] [•] 

Após a conclusão da Oferta, a composição do nosso capital social será a seguinte, considerando as 
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais: 

 Capital Social Subscrito e Integralizado 
Espécie e Classe Quantidade Valor 
  (R$) 
Ordinárias ...........................................................................  [•] [•] 
Total ..............................................................................  [•] [•] 
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O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao capital social 
da Companhia (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais. 

 Na Data deste Prospecto Após a Oferta 
Acionistas(1) Ações Capital Total Ações Capital Total 
  (%)  (%) 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total .......................................................  [•] [•] [•] 100,0% 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas da Companhia titulares de mais de 5% do capital social da Companhia, inclusive 
sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência. 

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao capital social 
da Companhia (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, considerando as 
Ações do Lote Suplementar, sem considerar as Ações Adicionais.  

 Na Data deste Prospecto Após a Oferta 
Acionistas(1) Ações Capital Total Ações Capital Total 
  (%)  (%) 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total .......................................................  [•] [•] [•] 100,0% 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas da Companhia titulares de mais de 5% do capital social da Companhia, inclusive 
sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência. 

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao capital social 
da Companhia (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar, considerando as Ações Adicionais.  

 Na Data deste Prospecto Após a Oferta 
Acionistas(1) Ações Capital Total Ações Capital Total 
  (%)  (%) 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total ........................................................ [•] [•] [•] 100,0% 
 

(1) Para uma descrição mais detalhada sobre os acionistas da Companhia titulares de mais de 5% do capital social da Companhia, inclusive 
sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência. 

O quadro a seguir apresenta os acionistas titulares de 5% ou mais das ações ordinárias de emissão 
da Companhia, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao capital social 
da Companhia (i) na data deste Prospecto; e (ii) após a conclusão da Oferta, considerando as 
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais.  

 Na Data deste Prospecto Após a Oferta 
Acionistas(1) Ações Capital Total Ações Capital Total 
  (%)  (%) 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
[•] ..............................................................  [•] [•] [•] [•] 
Total .......................................................  [•] [•] [•] 100,0% 
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Descrição da Oferta 

A Oferta compreende a oferta pública de distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, sob a 
coordenação dos Coordenadores da Oferta, em mercado de balcão não organizado, nos termos da 
Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação no exterior. 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas 
(sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida das Ações do Lote Suplementar, 
conforme Opção do Lote Suplementar. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da 
data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados 
da data de início das negociações das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, 
de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após 
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de 
sobrealocação das Ações no momento em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em 
comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Distribuição, 
as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos 
Coordenadores da Oferta. 

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de divulgação do Anúncio 
de Início, a quantidade total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar) poderá, a critério [da Companhia] [e/ou] [dos Acionistas Vendedores], em comum 
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, até [•] Ações[, na 
proporção indicada neste Prospecto], nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente 
ofertadas. 

Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos 
Estados Unidos da América, nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais 
de qualquer outro país além do Brasil. 

Preço por Ação 

O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos do 
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para 
determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá a 
diluição injustificada dos acionistas da Companhia e de que o preço de mercado das Ações será 
aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo 
qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da 
Oferta. No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre 
R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa. 
Nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, 
na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa, os 
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, observada a 
condição de eficácia indicada na seção “Informações sobre a Oferta – Procedimento da 
Oferta – Oferta de Varejo”, inciso (ii), na página 54 deste Prospecto, exceto no caso de 
um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, podendo, os 
Investidores Não Institucionais, nesse caso, desistir dos respectivos Pedidos de 
Reserva, de acordo com a seção “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta 
– Oferta de Varejo”, inciso (x), na página 56 deste Prospecto. Os Investidores Não 
Institucionais que aderirem à Oferta de Varejo não participarão do Procedimento de 
Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação. 
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais). Caso seja verificado excesso de demanda 
superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do 
Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a colocação de Ações aos Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados pelas pessoas 
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com 
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência 
(incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; 
e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II da Instrução 
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A 
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores 
de Risco relativos à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na 
página 75 deste Prospecto. 

Quantidade, Valor, Espécie e Recursos Líquidos 

Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões 
pagas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, aos Coordenadores da Oferta, bem como dos 
recursos líquidos recebidos pela Companhia oriundos da Oferta. 

Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais: 

Oferta Quantidade Valor(1) 

Comissões, 
Tributos e  

Despesas(1)(2) 
Recursos 

Líquidos(1) 
  (R$) (R$) (R$) 
Por Ação ........................................  1 [●] [●] [●] 
Oferta Primária ...............................  [●] [●] [●] [●] 
Oferta Secundária ...........................  [●] [●] [●] [●] 
Total ...........................................  [●] [●] [●] [●] 
 

(1) Com base no valor de R$[•], correspondente ao ponto médio da faixa indicativa do Preço por Ação. O Preço por Ação utilizado neste 
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta. 

(2) Despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na tabela “Custos da Oferta” na página 51 deste Prospecto. 
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Após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar, sem considerar as Ações 
Adicionais: 

Oferta Quantidade Valor(1) 

Comissões, 
Tributos e  

Despesas(1)(2) 
Recursos 

Líquidos(1) 
  (R$) (R$) (R$) 
Por Ação ........................................  1 [●] [●] [●] 
Oferta Primária ...............................  [●] [●] [●] [●] 
Oferta Secundária ...........................  [●] [●] [●] [●] 
Total ...........................................  [●] [●] [●] [●] 
 

(1) Com base no valor de R$[•], correspondente ao ponto médio da faixa indicativa do Preço por Ação. O Preço por Ação utilizado neste 
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta. 

(2) Despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na tabela “Custos da Oferta” na página 51 deste Prospecto. 

Após a conclusão da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar, considerando as Ações 
Adicionais: 

Oferta Quantidade Valor(1) 

Comissões, 
Tributos e  

Despesas(1)(2) 
Recursos 

Líquidos(1) 
  (R$) (R$) (R$) 
Por Ação ........................................  1 [●] [●] [●] 
Oferta Primária ...............................  [●] [●] [●] [●] 
Oferta Secundária ...........................  [●] [●] [●] [●] 
Total ...........................................  [●] [●] [●] [●] 
 

(1) Com base no valor de R$[•], correspondente ao ponto médio da faixa indicativa do Preço por Ação. O Preço por Ação utilizado neste 
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta. 

(2) Despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na tabela “Custos da Oferta” na página 51 deste Prospecto. 

Após a conclusão da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais: 

Oferta Quantidade Valor(1) 

Comissões, 
Tributos e  

Despesas(1)(2) 
Recursos 

Líquidos(1) 
  (R$) (R$) (R$) 
Por Ação ........................................  1 [●] [●] [●] 
Oferta Primária ...............................  [●] [●] [●] [●] 
Oferta Secundária ...........................  [●] [●] [●] [●] 
Total ...........................................  [●] [●] [●] [●] 
 

(1) Com base no valor de R$[•], correspondente ao ponto médio da faixa indicativa do Preço por Ação. O Preço por Ação utilizado neste 
Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding. Recursos líquidos de comissões, tributos e despesas da Oferta. 

(2) Despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na tabela “Custos da Oferta” na página 51 deste Prospecto. 
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Custos da Oferta 

As comissões e despesas da Oferta serão pagas pela Companhia [e pelos Acionistas Vendedores]. A 
tabela abaixo indica as comissões e as despesas estimadas da Oferta, sem considerar as Ações do 
Lote Suplementar: 

Custos Custo Total(1) 

% em Relação 
ao Valor Total 

da Oferta 
Custo por 

Ação(1) 

% em 
Relação ao 
Preço por 

Ação 
 (R$)  (R$)  
Comissões da Oferta .....................................  [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Coordenação ..................................  [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Colocação .......................................  [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Garantia Firme de Liquidação ...........  [•] [•] [•] [•] 
Comissão de Incentivo(2) .....................................  [•] [•] [•] [•] 
Tributos relativos às Comissões ....................  [•] [•] [•] [•] 
Despesas da Oferta(3) ....................................  [•] [•] [•] [•] 
Taxa de Registro da Oferta pela CVM ...................  [•] [•] [•] [•] 
Taxa de Registro da Oferta pela ANBIMA .............  [•] [•] [•] [•] 
Custos da B3 ......................................................  [•] [•] [•] [•] 
Despesas com Advogados e Consultores ..............  [•] [•] [•] [•] 
Despesas com Auditores .....................................  [•] [•] [•] [•] 
Outras Despesas(4) ..............................................  [•] [•] [•] [•] 
Total de Comissões, Tributos e Despesas da 

Oferta .........................................................  [•] [•] [•] [•] 
 

(1) Com base no valor de R$[•], correspondente ao ponto médio da faixa indicativa do Preço por Ação. 
(2) Percentual máximo para a Comissão de Incentivo, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, constitui parte da remuneração a 

ser paga aos Coordenadores da Oferta, a exclusivo critério da Companhia [e dos Acionistas Vendedores], sendo aplicada sobre a soma do 
(i) resultado do produto entre (a) a quantidade de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta; e (b) o Preço por Ação; e (ii) do 
resultado do produto entre (a) a quantidade de Ações do Lote Suplementar efetivamente colocadas no âmbito da Oferta; e (b) o Preço 
por Ação. 

(3) Despesas estimadas. 
(4) Custos com publicidade, apresentações de roadshow e outros. 

Além da remuneração prevista acima e dos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, 
nenhuma outra remuneração será contratada ou paga aos Coordenadores da Oferta, direta ou 
indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Distribuição sem prévia manifestação 
da CVM. 

Identificação dos Acionistas Vendedores 

Lucas Botelho Mattos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 
M-1.032.142 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 463.294.986-87, residente e domiciliado na 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Maria Luiza 
Santiago, nº 200, sala 2401-B, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30360740. 

Túlio Botelho Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Carteira de Identidade nº 
M-1.005.827 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 463.295.016-53, residente e domiciliado na Cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na Rua Maria Luiza Santiago, 
nº 200, sala 2401-B, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30360740.  



 

52 

Aprovações Societárias 

A realização da Oferta Primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da 
Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da 
Companhia, e seus termos e condições foram aprovados em assembleia geral extraordinária da 
Companhia realizada em 5 de fevereiro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCEMG em 
[•] de [•] de 2020 e publicada no DOEMG e no jornal “Diário do Comércio” em [•] de [•] de 2020. O 
conselho de administração da Companhia, previamente à concessão do registro da Oferta pela CVM, 
em reunião cuja ata será arquivada na JUCEMG e publicada no DOEMG e no jornal “Diário do 
Comércio”, aprovará a emissão das Ações objeto da Oferta Primária, dentro do limite do capital 
autorizado a ser previsto em seu estatuto social, e o Preço por Ação, a ser calculado de acordo com o 
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações e aferido tendo como parâmetro 
o resultado do Procedimento de Bookbuilding.  

Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores para a 
participação na Oferta Secundária e para a fixação do Preço por Ação. 

Público Alvo da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta intermediarão a Oferta junto aos Investidores Não 
Institucionais e aos Investidores Institucionais de acordo com o disposto no Contrato 
de Distribuição. 

Os Agentes de Colocação Internacional realizarão esforços de colocação das Ações no exterior para 
Investidores Estrangeiros, nos termos do Contrato de Distribuição Internacional, sendo que os 
Investidores Estrangeiros deverão investir nas Ações por meio dos mecanismos de investimento 
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central, pela CVM e pelas demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, 
veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta”, na página 51 
deste Prospecto. 



 

53 

Cronograma Estimado da Oferta 

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta: 

N.º Eventos 

Data de 
Realização/ 

Data Prevista(1) 
1. Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 07/02/2020 

2. 
Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) 

[●]/[●]/2020] Disponibilização do Prospecto Preliminar 
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 
Início do Procedimento de Bookbuilding 

3. 
Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) 

[●]/[●]/2020] Início do Período de Reserva 
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 

4. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas [●]/[●]/2020] 
5. Encerramento do Período de Reserva [●]/[●]/2020] 

6. 

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 

[●]/[●]/2020] 

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 
Fixação do Preço por Ação 
Reunião do conselho de administração da Companhia que aprova o Preço por Ação 
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos 
demais contratos relacionados à Oferta 
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 

7. 
Registro da Oferta pela CVM 

[●]/[●]/2020] Divulgação do Anúncio de Início 
Disponibilização do Prospecto Definitivo 

8. Início das negociações das Ações na B3 [●]/[●]/2020] 
9. Data de Liquidação [●]/[●]/2020] 

10. Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar [●]/[●]/2020] 
11. Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar [●]/[●]/2020] 
12. Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento [●]/[●]/2020] 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e 
antecipações, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores. Qualquer modificação no cronograma 
da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser considerada modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da 
Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser 
alterado. 

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, esse cronograma 
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta 
serão informados por meio de divulgação de comunicado ao mercado nas páginas da rede mundial 
de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 
indicadas no item “Informações Adicionais”.  

Para informações adicionais, consulte as seções “Procedimento da Oferta”, “Alteração das 
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão e Cancelamento da Oferta” e 
“Inadequação da Oferta a Determinados Investidores”, nas páginas 53, 65, 66 e 36 deste Prospecto. 

Procedimento da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de dispersão 
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio da Oferta de Varejo, realizada pelas 
Instituições Consorciadas, e da Oferta Institucional, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da 
Oferta[, pelos Coordenadores Contratados] e pelos Agentes de Colocação Internacional. 
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O plano de distribuição da Oferta, elaborado pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do 
artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no que se 
refere aos esforços de dispersão acionária, com a expressa anuência da Companhia e dos 
Acionistas Vendedores, leva em consideração as relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores 
da Oferta, observado, entretanto, que os Coordenadores da Oferta (i) assegurarão a adequação do 
investimento ao perfil de risco de seus clientes, o tratamento justo e equitativo aos investidores, 
nos termos do artigo 21 da Instrução CVM 400, e que os representantes de venda das Instituições 
Participantes da Oferta recebam previamente exemplar deste Prospecto para leitura obrigatória e 
que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder; e 
(ii) realizarão os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado. 

[Não haverá contratação de formador de mercado para a Oferta.] 

Oferta de Varejo 

No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10%, e, a critério dos Coordenadores 
da Oferta e da Companhia e dos Acionistas Vendedores, o montante de, no máximo, [•]%, do total 
das Ações (considerando as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais) será destinado 
prioritariamente à colocação pública para Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de 
Reserva de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item. 

Observado o disposto no parágrafo abaixo, os Investidores Não Institucionais poderão 
subscrever/adquirir Ações no âmbito da Oferta, mediante preenchimento de Pedido de Reserva com 
uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na 
Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo. 

Os Investidores Não Institucionais deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de 
Reserva, o procedimento abaixo: 

(i) durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o 
caso, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta deverá 
realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (ii), (iv), 
(v), (viii), (x) e (xi) abaixo e na seção “Violações de Normas de Conduta” na página 59 
deste Prospecto; 

(ii) os Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no 
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de 
Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja 
fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor Não Institucional, o respectivo 
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado; 

(iii) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por 
Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo 
investidor. Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de 
Pedidos de Reserva, que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no 
Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as 
informações constantes deste Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua 
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá 
a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido 
de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para 
obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada 
para a realização do Pedido de Reserva, ou, se for o caso, para a realização do cadastro na 
Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada 
Instituição Consorciada; 
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(iv) os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, 
sendo que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas (i) deverão, 
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de 
seu Pedido de Reserva da Oferta de Varejo ser cancelado pela Instituição Consorciada; e (ii) são 
recomendados a realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, 
em ambos os casos, observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o 
Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo; 

(v) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações 
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), 
será vedada a colocação de Ações aos Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto pelos Pedidos de Reserva 
realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; 

(vi) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva (a) seja igual ou inferior ao montante de 
Ações destinadas à Oferta de Varejo, não haverá Rateio (conforme definido abaixo), sendo 
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva, de modo que as Ações remanescentes, 
se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações 
destinadas à Oferta de Varejo, será realizado rateio entre os respectivos Investidores Não 
Institucionais sendo que [(1) até o limite de R$3.000,00, inclusive, o critério de rateio será a 
divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas à Oferta de Varejo entre os Investidores 
Não Institucionais que apresentarem Pedido de Reserva, limitada ao valor individual de cada 
Pedido de Reserva e à quantidade total das Ações destinadas à Oferta de Varejo; e (2) uma 
vez atendido o critério descrito no item (1) acima, as Ações remanescentes destinadas à 
Oferta de Varejo serão rateadas entre os Investidores Não Institucionais, proporcionalmente 
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de 
Ações (“Rateio”)]. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, a quantidade de 
Ações destinada à Oferta de Varejo poderá ser aumentada para que os Pedidos de Reserva 
excedentes possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento 
parcial, será observado o mesmo critério de Rateio. Caso haja Rateio, os valores depositados 
em excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo 
de três dias úteis contados da Data de Liquidação; 

(vii) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão 
informados a cada Investidor Não Institucional pela Instituição Consorciada que tenha 
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, 
na sua ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a 
quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso em decorrência do Rateio), o Preço por 
Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do 
investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva; 

(viii) até as 10h30min da Data de Liquidação, cada Investidor Não Institucional que tenha realizado 
Pedido de Reserva, deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente 
disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (vii) acima à Instituição 
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob pena de, em não o 
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento 
automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir 
a liquidação por parte do respectivo Investidor Não Institucional; 
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(ix) até as 16h da Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo 
Pedido de Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor Não 
Institucional que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos 
previstos no Contrato de Distribuição, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no 
inciso (viii) acima; 

(x) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto 
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não 
Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da 
Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução 
CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o 
Investidor Não Institucional poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva, devendo, para 
tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido 
de Reserva (i) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do 
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (ii) até as 12h do quinto dia útil 
subsequente à data em que o Investidor Não Institucional for comunicado diretamente pela 
Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas 
(b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente 
divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação 
do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução 
CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do Anúncio de Retificação, a 
respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do 
recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Não Institucional está 
ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. 
Caso o Investidor Não Institucional não informe sua decisão de desistência do Pedido de 
Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor 
Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor Não 
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (viii) acima e venha a 
desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores 
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido 
de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e 

(xi) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição ou de 
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a 
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao 
respectivo Investidor Não Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, 
inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional 
já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (viii) acima, os valores depositados serão 
devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, 
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis 
contados da comunicação do cancelamento da Oferta. 

Oferta Institucional 

As Ações destinadas à Oferta de Varejo que não tiverem sido alocadas aos Investidores Não 
Institucionais serão destinadas à Oferta Institucional, juntamente com as demais Ações, de acordo 
com o seguinte procedimento: 

(i) os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta deverão apresentar suas 
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, inexistindo pedidos de reserva 
ou limites mínimo e máximo de investimento. Cada Investidor Institucional deverá assumir a 
obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos para participar da Oferta Institucional; 
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(ii) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais). Caso seja verificado excesso de 
demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar 
as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais), será vedada a colocação de Ações aos 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas. Os investimentos realizados pelas 
pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em 
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações de emissão da 
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais 
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções 
previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 
da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas 
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A participação de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding 
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no 
mercado secundário. Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco 
relativos à Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar 
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover 
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado 
secundário” na página 75 deste Prospecto; 

(iii) caso as intenções de investimento obtidas durante o Procedimento de Bookbuilding excedam o 
total de Ações remanescentes após o atendimento da Oferta de Varejo, os Coordenadores da 
Oferta darão prioridade aos Investidores Institucionais que, a exclusivo critério dos 
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, melhor atendam o 
objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de investidores, integrada por investidores 
com diferentes critérios de avaliação das perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a 
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional, observado o disposto no plano de 
distribuição elaborado pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, 
da Instrução CVM 400, o qual leva em conta as suas relações com os clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica; 

(iv) até o primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os 
Coordenadores da Oferta informarão aos Investidores Institucionais, por meio do seu 
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou 
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas, o Preço por Ação e o 
valor do respectivo investimento; 

(v) a entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante 
pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do 
Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os 
procedimentos previstos no Contrato de Distribuição; 
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(vi) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto 
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores 
Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da 
Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 
400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o 
Investidor Institucional poderá desistir da respectiva intenção de investimento, devendo, para 
tanto, informar sua decisão ao Coordenador da Oferta [ou ao Coordenador Contratado] que 
tenha recebido a respectiva intenção de investimento (1) até as 12h do quinto dia útil 
subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e 
(2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Institucional for 
comunicado diretamente pelo Coordenador da Oferta [ou pelo Coordenador Contratado] sobre 
a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. 
Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio 
de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao 
Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No 
caso da alínea (c) acima, após a divulgação do Anúncio de Início, o respectivo Coordenador da 
Oferta [ou Coordenador Contratado] deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do 
recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Institucional está ciente 
de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o 
Investidor Institucional não informe sua decisão de desistência da intenção de investimento 
nos termos deste inciso, a intenção de investimento será considerada válida e o Investidor 
Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor 
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (v) acima e venha a desistir 
da intenção de investimento nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores 
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido 
de cancelamento da respectiva intenção de investimento; e 

(vii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição ou de 
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimento serão canceladas e 
o Coordenador da Oferta [ou o Coordenador Contratado] que tenha recebido a respectiva 
intenção de investimento comunicará ao respectivo Investidor Institucional o cancelamento da 
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso 
o Investidor Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (v) acima, os 
valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com 
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo 
de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. 
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Violações de Normas de Conduta 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, [por qualquer dos Coordenadores 
Contratados e/ou] por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações 
previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato 
celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na 
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na 
Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o 
período de silêncio, emissão indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre a Companhia e/ou 
divulgação indevida da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, [tal 
Coordenador Contratado e/ou] tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores 
da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, 
(i) deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das 
Ações, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva e [as intenções de investimento,] e todos os 
boletins de subscrição e contratos de compra e venda que tenha recebido e informar 
imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento; (ii) arcará com quaisquer 
custos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com 
publicações e honorários advocatícios, inclusive custos decorrentes de eventuais demandas de 
potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, 
suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem 
como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam 
incorrer; e (iv) poderá deixar, por um período de até seis meses contados da data da comunicação 
da violação, de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores 
mobiliários sob a coordenação de qualquer dos Coordenadores da Oferta. Em nenhuma hipótese, a 
Companhia ou os Coordenadores da Oferta serão responsáveis por qualquer prejuízo causado a 
investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva e/ou [intenções de investimento,] e boletins de 
subscrição e contratos de compra e venda cancelados em decorrência da exclusão de [tal 
Coordenador Contratado e/ou] tal Instituição Consorciada como Instituição Participante da Oferta. 

Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional 

A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, a Companhia e a B3 (como 
interveniente anuente) celebrarão o Contrato de Distribuição, cuja cópia poderá ser obtida com os 
Coordenadores da Oferta e com a CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a 
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, os Consultores e os Auditores” 
na página 4 deste Prospecto. 

O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação 
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação 
das Ações estará sujeita a determinadas condições, tais como (i) a entrega de opiniões legais pelos 
assessores jurídicos da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos 
Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de Lock-Up Agreements pela Companhia, 
[pelos Acionistas Vendedores,] por seus acionistas controladores e pelos membros do conselho de 
administração e da diretoria da Companhia. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato 
de Distribuição Internacional, a Companhia e os Acionistas Vendedores obrigam-se a indenizar os 
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra 
determinadas contingências, assim como por ressarcir determinadas despesas por eles incorridas. 
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De acordo com o Contrato de Distribuição, ao final do Período de Colocação, as Ações (sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar, mas considerando as Ações Adicionais, se for o caso) 
não tiverem sido totalmente liquidadas pelos respectivos investidores, os Coordenadores da Oferta, 
de forma individual e não solidária, liquidarão, no último dia do Período de Colocação, pelo Preço 
por Ação, na proporção e até o limite individual de cada um dos Coordenadores da Oferta indicado 
na seção “Informações Sobre a Oferta”, “Garantia Firme de Liquidação” na página 61 deste 
Prospecto, a totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a quantidade de Ações 
objeto de garantia firme de liquidação, conforme indicada no Contrato de Distribuição; e (ii) a 
quantidade de Ações efetivamente integralizada/liquidada pelos investidores que as 
subscreveram/adquiriram.  

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores serão parte do Contrato de Distribuição 
Internacional, que regulará os esforços de colocação de Ações no exterior. O Contrato de 
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de 
Colocação Internacional para indenizá-los caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta 
de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Contrato de Distribuição Internacional ou nos 
Offering Memoranda. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no 
exterior em relação a essas questões, eles poderão ter direito de regresso contra a Companhia e/ou 
os Acionistas Vendedores por conta desta cláusula de indenização. Adicionalmente, o Contrato de 
Distribuição Internacional possui declarações específicas em relação à observância de exceções às 
leis dos Estados Unidos da América de registro de ofertas públicas de valores mobiliários, as quais, 
se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Para informações 
sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição Internacional, ver seção “Fatores de Risco 
Relativos à Oferta e as Ações” na página 75 deste Prospecto. 

Período de Colocação 

A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início, em 
conformidade com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400. A colocação das Ações deverá ser 
feita pelas Instituições Participantes da Oferta durante o Período de Colocação. 

Para os fins da Oferta, o prazo de distribuição (i) das Ações (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar, mas considerando as Ações Adicionais) corresponde ao Período de Colocação; e 
(ii) das Ações do Lote Suplementar corresponde ao prazo previsto na seção “Informações Sobre a 
Oferta – Descrição da Oferta”, na página 48 deste Prospecto. 

O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de 
Encerramento, sendo [•] de [•] de 2020 a data máxima, em conformidade com o artigo 29 da 
Instrução CVM 400. 

Data de Liquidação e Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar 

A liquidação física e financeira das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, mas 
considerando as Ações Adicionais, se colocadas) deverá ser realizada até o último dia do Período de 
Colocação, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Distribuição. 

A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar deverá ser realizada até o segundo 
dia útil contado da respectiva data de exercício da Opção de Lote Suplementar, mas não antes da 
data de divulgação do Anúncio de Início, de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição. 

As Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, mas considerando as Ações Adicionais, se 
colocadas), serão entregues aos respectivos investidores até as 16h da Data de Liquidação. As 
Ações do Lote Suplementar, no caso de exercício da Opção de Lote Suplementar, serão entregues 
aos respectivos investidores na Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar. 
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As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior, pelos Agentes de Colocação 
Internacional, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, 
em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.385, de 
7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

Garantia Firme de Liquidação 

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da 
Oferta, observado o disposto no Contrato de Distribuição, de liquidar as Ações (sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar, mas considerando as Ações Adicionais) que tenham sido 
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, pelos seus respectivos investidores na 
Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme prestada por cada um dos 
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição. Após a concessão do registro da 
Companhia como emissora de valores mobiliários sob a categoria ”A” pela CVM, a concessão do 
registro da Oferta pela CVM, a celebração dos documentos relativos à Oferta, a divulgação do 
Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão 
a colocação das Ações, em regime de garantia firme de liquidação (considerando as Ações Adicionais, 
mas com exceção das Ações do Lote Suplementar, que obedecerão ao disposto na seção “Sumário da 
Oferta”, “Data de Liquidação” e “Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar” nas páginas 29, 
60 e 60 deste Prospecto), de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais 
descritos abaixo e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição: 

Coordenadores da Oferta Quantidade de Ações % do Total 
Coordenador Líder ....................................................  [•] [•] 
BTG Pactual .............................................................  [•] [•] 
Bradesco BBI ............................................................  [•] [•] 
Total ...................................................................  [•] [•] 

Tal garantia firme de liquidação é vinculante a partir da conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, da assinatura do Contrato de Distribuição e das demais condições previstas acima. 
Após a divulgação do Anúncio de Início e até a divulgação do Anúncio de Encerramento, cópia do 
Contrato de Distribuição poderá ser obtida com os Coordenadores da Oferta e a CVM, nos 
endereços indicados no Anúncio de Início. 

Os Coordenadores da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data da divulgação 
do Anúncio de Início, para efetuar a colocação pública das Ações (exceto pelas Ações do Lote 
Suplementar, que obedecerão ao disposto na seção “Informações Sobre a Oferta”, “Descrição da 
Oferta” na página 48 deste Prospecto). 

Se, ao final do Período de Colocação, as Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, mas 
considerando as Ações Adicionais, se colocadas) não tiverem sido totalmente liquidadas pelos 
respectivos investidores, os Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, 
integralizarão/liquidarão, no último dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção 
e até o limite individual de cada um dos Coordenadores da Oferta indicado no Contrato de 
Distribuição, a totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a quantidade de 
Ações objeto de garantia firme de liquidação, conforme indicada no Contrato de Distribuição; e 
(ii) a quantidade de Ações efetivamente liquidada pelos investidores que as 
subscreveram/adquiriram. 
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso os Coordenadores da 
Oferta eventualmente venham a subscrever/adquirir Ações nos termos acima e tenham interesse 
em vender tais Ações antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o preço de venda de tais 
Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço 
por Ação, sendo certo, entretanto, que o disposto neste parágrafo não se aplica às operações 
realizadas em decorrência das atividades de estabilização a que se refere a seção “Informações 
Sobre a Oferta – Estabilização do Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia” na página 
62 deste Prospecto. 

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Caso não existam Pedidos de Reserva e 
intenções de investimento para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente 
ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais) até a data de 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será 
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e as intenções de investimentos automaticamente 
cancelados, e os valores eventualmente depositados devolvidos sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente 
incidentes, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do cancelamento. Para 
informações adicionais, leia a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta e às Ações – Na medida 
em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a 
ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a 
totalidade das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta.” na página 79 deste Prospecto. 

Estabilização do Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 

O Agente Estabilizador poderá, a seu exclusivo critério e pelo prazo de até 30 dias contados da data 
de início das negociações das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, realizar 
operações bursáteis visando à estabilização do preço de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, por meio de operações de compra e venda de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, 
que será previamente aprovado pela B3 e pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da 
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM n.º 476, de 25 de janeiro de 2005. Após a 
divulgação do Anúncio de Início e até a divulgação do Anúncio de Encerramento, cópia do Contrato 
de Estabilização poderá ser obtida com o Agente Estabilizador, no endereço indicado na seção 
“Informações Sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, os 
Consultores e os Auditores” do Prospecto Definitivo. 

Nos termos do Contrato de Estabilização, o Agente Estabilizador poderá escolher livremente as 
datas em que realizará as operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão da 
Companhia, não estando obrigado a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, 
podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério. 

Os eventuais lucros e prejuízos decorrentes da atividade de estabilização do preço das Ações serão 
compartilhados entre os Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Estabilização. 
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Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)9 

[A Companhia, seus acionistas controladores e os membros do conselho de administração e da 
diretoria da Companhia estarão obrigados a não efetuar quaisquer das seguintes operações, 
durante o prazo de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, exceto mediante 
prévio consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação 
Internacional, e observadas as exceções e outras restrições previstas no Contrato de Distribuição 
Internacional e nos respectivos Lock-up Agreements, e descritas nesta seção “Informações Sobre a 
Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”: (i) emitir, ofertar, vender, contratar a 
venda, empenhar, emprestar, outorgar qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a 
descoberto (short sale) ou dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer direitos (qualquer 
dessas ações, uma "transferências"), ou registrar ou dar causa a registro nos termos do Securities 
Act ou das leis ou regulamentos do Brasil, em todos os casos, com relação (a) às Ações, quaisquer 
ações ordinárias ou preferenciais de emissão da Companhia, recém emitidas ou detidas na data do 
Prospecto Definitivo; ou (b) a quaisquer opções ou certificados (warrants) para compra de ações da 
Companhia, recém emitidos ou detidos na data do Prospecto Definitivo; ou (c) a quaisquer valores 
mobiliários recém emitidos ou detidos, conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da 
Companhia ou que representem o direito de receber quaisquer ações de emissão da Companhia, 
seja direta ou indiretamente (incluindo, mas não se limitando a, quaisquer ações de emissão da 
Companhia ou outros valores mobiliários que possam ser atribuídos, de titularidade direta ou 
beneficiária pela Companhia, seus acionistas controladores e os membros do conselho de 
administração e da diretoria da Companhia, nos termos e de acordo com as regras e 
regulamentação da CVM e outras leis ou regulamentos que possam ser aplicáveis, bem como 
valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de uma opção ou certificado) pela 
Companhia, seus acionistas controladores e os membros do conselho de administração e da 
diretoria da Companhia (os itens (a), (b) e (c) em conjunto, os “Valores Mobiliários Sujeitos ao 
Lock-up”); (ii) celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer outra forma de acordo por meio do 
qual seja transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da 
titularidade das ações ou valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações de 
emissão da Companhia, sendo tal operação liquidada mediante entrega de ações ou outros valores 
mobiliários, em moeda corrente ou outra forma de pagamento; ou (iii) divulgar publicamente a 
intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (ii) acima. 

As restrições previstas acima com relação a Companhia, seus acionistas controladores e os 
membros do conselho de administração e da diretoria da Companhia são expressamente acordadas 
para evitar que a Companhia, seus acionistas controladores e os membros do conselho de 
administração e da diretoria da Companhia se envolvam em qualquer transação de hedge ou outra 
transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente esperado que leve ou resulte na 
emissão de novas ações de emissão da Companhia ou a venda ou a disposição de dos Valores 
Mobiliários Sujeitos ao Lock up, mesmo que tais Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock up venham a 
ser transferidos por alguém que não a Companhia, seus acionistas controladores e os membros do 
conselho de administração e da diretoria da Companhia. A proibição com relação à realização de 
hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda a descoberto ou qualquer 
aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem limitação, qualquer opção de 
compra ou de venda) com relação a quaisquer dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock up ou 
parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários, ou com relação a 
qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante 
do valor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock up. 

 
9 Sujeito a definição conforme Contrato de Distribuição da Oferta Institucional. 
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As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses: (i) doações de boa-fé; (ii) transferências 
a um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do Lock-up Agreement e/ou de 
familiares imediatos do mesmo; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes 
ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act, dos signatários do 
Lock-up Agreement; (iv) exclusivamente com relação a Companhia, a emissão de opções de 
compra realizada de acordo com os termos de um plano de opção de compra de ações de emissão 
da Companhia devidamente aprovado; ou (v) com o consentimento prévio dos Coordenadores da 
Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, respectivamente. No que se referem às exceções 
listadas nos itens (i), (ii) e (iii) e (iv), sendo item (iv) exclusivamente no tocante à Companhia, 
previamente a qualquer transferência, o subscritor/adquirente das ações deverá se manifestar por 
escrito aos Coordenadores da Oferta e aos Agentes de Colocação Internacional informando que 
está vinculado e cumprindo os termos previstos no Lock-up Agreement desde a data de sua 
celebração. Adicionalmente, nenhuma de referidas transferências, cessões ou distribuições 
previstas nos itens (i) a (iv), sendo item (iv) exclusivamente no tocante à Companhia, poderá ser 
realizada de forma onerosa. Por fim, nenhum protocolo será exigido ou realizado de forma 
voluntária por qualquer parte (doador, receptor, distribuidor, cedente ou cessionário) nos termos 
da legislação brasileira ou outra legislação aplicável no que se refere a tais transferências, cessões 
ou distribuições previstas nos itens (i) a (iv), sendo item (iv) exclusivamente no tocante à 
Companhia. Para fins do Lock-up Agreement “familiar imediato” significa qualquer relacionamento 
por sangue, casamento ou adoção, que não seja mais distante que primo de primeiro grau.] 

Para evitar dúvida, as ações do signatário do Lock-up Agreement que tenham sido dadas em 
garantia real de acordo com contratos de alienação fiduciária ou penhor existentes na data do 
Lock-up Agreement não estarão sujeitas ao Lock-up Agreement, desde que e apenas enquanto tais 
ações estiverem oneradas de acordo os respectivos contratos de alienação fiduciária e penhor.  

Direitos, Vantagens e Restrições das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 

As Ações conferirão aos seus subscritores/adquirentes os mesmos direitos, vantagens e restrições 
conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do estatuto social da Companhia, 
dentre os quais: (i) direito de voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas da 
Companhia, sendo que cada Ação corresponderá a um voto; (ii) direito ao dividendo obrigatório, 
em cada exercício social, equivalente a [25]% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 
da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito ao recebimento integral de dividendos e demais 
proventos de qualquer natureza que a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do 
Anúncio de Início; (iv) direito de alienação das Ações nas mesmas condições asseguradas ao 
acionista controlador alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do 
controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações 
sucessivas (tag along de 100% do preço), observadas as condições e os prazos previstos nas 
disposições legais e regulamentares aplicáveis; (v) direito de alienação das Ações em oferta pública 
de cancelamento de registro de emissor de valores mobiliários ou de cancelamento de listagem das 
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, por valor justo, ao menos igual ao 
valor de avaliação da Companhia apurado de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 4º, 
§4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos critérios aceitos pela Comissão de Valores 
Mobiliários; (vi) no caso de liquidação da Companhia, direito de participar no acervo líquido da 
Companhia, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, na proporção da sua participação 
no capital social; e (vii) direito de retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor de suas 
ações com base no seu valor patrimonial, considerados os termos, hipóteses e exceções previstos 
na Lei das Sociedades por Ações.  
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Admissão à Negociação das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 

O “Contrato de Participação no Novo Mercado”, a ser celebrado entre a Companhia e a B3, 
estabelece regras diferenciadas de governança corporativa a serem observadas pela Companhia, 
que são mais rigorosas que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, contrato esse 
que entrará em vigor a partir da data de divulgação do Anúncio de Início e por meio do qual a 
Companhia aderirá ao Novo Mercado. 

As ações serão admitidas à negociação no Novo Mercado, sob o código “[●]”, a partir do dia útil 
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início. 

Instituição Financeira Escrituradora das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia 

A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações 
ordinárias de emissão da Companhia é o [•]. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a 
CVM autorize a modificação ou o cancelamento da Oferta, caso ocorra, a juízo da CVM, alteração 
substancial, posterior e imprevisível, nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação 
do pedido de registro da Oferta ou que o fundamentem, acarretando um aumento relevante dos 
riscos por assumidos pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Coordenadores da 
Oferta inerentes à própria Oferta. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no 
cancelamento do registro da Oferta. 

O requerimento de modificação da Oferta perante a CVM presumir-se-á deferido caso não haja 
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de dez dias. 

Adicionalmente, a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores poderão modificar, a qualquer tempo, 
a Oferta, a fim de melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta 
estabelecida pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores, conforme disposto no artigo 25, 
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. 

Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja deferido, a CVM poderá, por sua 
própria iniciativa ou por pedido da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, prorrogar o prazo 
para distribuição da Oferta por até 90 dias. 

Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão 
considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os 
valores dados em contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 
da Instrução CVM 400, e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos 
eventualmente incidentes. 

A revogação ou qualquer modificação da Oferta, inclusive no caso de Evento de Fixação do Preço 
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, será imediatamente divulgada por meio de Anúncio de 
Retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de 
Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. 
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Em se tratando de modificação da Oferta, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em 
Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e 
certificar-se, no momento do recebimento das aceitações, de que o manifestante está ciente de 
que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Os investidores 
que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito da modificação 
efetuada para que confirmem, no prazo de cinco dias úteis do recebimento da comunicação, o 
interesse em manter a declaração de aceitação, sendo que será presumida a manutenção se não 
revogarem expressamente suas intenções de investimento no Procedimento de Bookbuilding ou 
seus Pedidos de Reserva. Nessa hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os 
investidores pretendem manter a declaração de aceitação. Os investidores que revogarem 
expressamente suas intenções de investimento no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos 
de Reserva, na hipótese de modificação da Oferta, conforme previsto acima, terão direito à 
restituição integral dos valores depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção monetária, 
sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente 
incidentes, no prazo de três dias úteis contados do recebimento da revogação da aceitação. 

Além das hipóteses de revogação da declaração de aceitação da Oferta pelo investidor previstas 
neste Prospecto e nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, não há quaisquer outras hipóteses 
em que o investidor possa revogar sua declaração de aceitação da Oferta. 

Suspensão e Cancelamento da Oferta 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a 
qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes 
na Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à 
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e 
(ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento 
sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a 
irregularidade apontada deverá ser sanada. Encerrado tal prazo sem que tenham sido sanados os 
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e 
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no 
cancelamento do registro da Oferta. 

Eventual suspensão ou cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham 
aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a 
aceitação até o quinto dia útil subsequente ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os 
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores 
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão 
direito à restituição integral dos valores depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção 
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos 
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados do recebimento da revogação da 
aceitação ou da comunicação do cancelamento, conforme o caso. 

Informações Adicionais 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações 
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período entre a data da primeira divulgação 
do Aviso ao Mercado e a data em que for fixado o Preço por Ação. 
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O investimento nas Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento 
em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão 
sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Oferta, 
à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico 
do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O 
investimento nas Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos 
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe 
ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir Ações ou, 
com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos 
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado. 

Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de 
investimento relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilita 
uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta, dos fatores de risco e dos demais riscos a 
ela inerentes. 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que 
estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações 
constantes deste Prospecto e do Prospecto Definitivo (os quais incluem o Formulário de Referência 
da Companhia anexo a este Prospecto e que estará anexo ao Prospecto Definitivo e seus eventuais 
aditamentos ou suplementos). Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os 
Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e 
cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os 
procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as 
informações constantes deste Prospecto, especialmente as seções que tratam sobre os fatores de 
risco. É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência da 
Companhia arquivado na CVM antes de aceitar a Oferta, em especial, as seções “Sumário da 
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à 
Oferta e às Ações”, nas páginas 8 e 75 deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” 
do Formulário de Referência da Companhia arquivado na CVM, anexo a este Prospecto, para ciência 
e avaliação de certos fatores de risco que devem ser considerados com relação à Companhia, à 
Oferta e ao investimento nas Ações. 

O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas na Internet: 

Companhia 

Canopus Holding S.A.  

Rua Maria Luiza Santiago 200, sala 2402-B 
30360-740 Belo Horizonte, MG 
At.: Sr[a]. [●] 
Telefone: ([●]) [●] 
[https://www.[●].com.br, em tal página, [●].] 
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Coordenador Líder 

Banco Itaú BBA S.A.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares 
04538-132  São Paulo, SP 
At.: Sra. Renata Dominguez 
Telefone: (11) 3708-8000 
Fac-símile: (11) 3708-8107 
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website clicar em 
"Canopus Holding S.A.", clicar em "2020" e em seguida clicar em "Oferta Pública Inicial de Ações 
(IPO)" e, na sequência, selecionar o arquivo com o Prospecto Preliminar. 

Demais Coordenadores da Oferta 

Banco BTG Pactual S.A.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar 
04538-133  São Paulo, SP 
At.: Sr. Fabio Nazari 
Telefone: (11) 3383-2000 
Fac-símile: (11) 3383-2001 
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (neste website acessar "Mercado de Capitais - 
Download", depois clicar em "2020" e, a seguir, logo abaixo de "Distribuição Pública Primária e 
Secundária de Ações de Canopus Holding S.A.", clicar em "Prospecto Preliminar").  

Banco Bradesco BBI S.A.  
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1309, 10º andar 
04543-011  São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallett 
Telefone: (11) 2169-4672 
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar "IPO 
Canopus" e, posteriormente, escolher o link "Prospecto Preliminar"). 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-
em-andamento/, em tal página, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Canopus Holding 
S.A.” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”. 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar 
CEP: 20159-900, Rio de Janeiro, RJ 
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares 
CEP: 01333-010, São Paulo, SP 
www.cvm.gov.br, em tal página, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Consulta – Ofertas Públicas 
em Análise”, em seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume 
na coluna “Primárias”, na sequência, no quadro referente à emissora “Canopus Holding S.A.” 
acessar o link “Prospecto”. 

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder solicitaram o registro da Oferta em 
7 de fevereiro de 2020, estando a Oferta sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações 
sobre a Oferta poderão ser obtidas com as Instituições Participantes da Oferta nos respectivos 
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os 
Coordenadores da Oferta, os Consultores e os Auditores” na página 4 deste Prospecto. 
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Instituições Consorciadas 

O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas e 
será novamente divulgado em [●] de [●] de 2020, dia de início do Período de Reserva e do Período 
de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que aderiram à 
Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas poderão ser 
obtidas na página da rede mundial de computadores da B3. 

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, 
os Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas 
decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste 
Prospecto e do Formulário de Referência. 
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS 
COORDENADORES DA OFERTA [E ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES 

E OS COORDENADORES CONTRATADOS] 

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 

Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia 
não possui relacionamento comercial ou societário com o Coordenador Líder e/ou as sociedades 
pertencentes ao seu conglomerado econômico. Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, 
contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico para a realização 
de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores 
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, 
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas 
atividades. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades 
de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, 
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução de suas atividades e/ou de quaisquer sociedades de seu grupo econômico. 

O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros 
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, 
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos 
termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo 
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores 
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores 
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e 
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro 
referenciado nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir 
obrigações assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes 
de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou 
contratos de compra e venda a termo. 

O Coordenador Líder e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão celebrar, no 
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de 
referência, de acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das 
Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total 
return swap). O Coordenador Líder ou sociedade de seu conglomerado econômico podem adquirir 
Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a 
demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial 
durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à 
Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 80 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Custos 
da Oferta”, na página 51 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela 
Companhia ao Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo 
esteja relacionado ao preço por ação. 

A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo 
econômico, que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Coordenador 
Líder como instituição intermediária da Oferta.   
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Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia 
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial nos últimos 12 
meses com o BTG Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico, 
conforme detalhado abaixo: 

(i) Sociedade integrante do grupo econômico da Companhia detém aplicações financeiras 
realizadas em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade integrante do 
conglomerado econômico do BTG Pactual, com saldo bruto atual de aproximadamente R$21,6 
mil. A sociedade integrante do grupo econômico da Companhia realizou, nos últimos 12 meses, 
o pagamento de um montante correspondente a aproximadamente R$3,8 mil à respectiva 
sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual a título de taxa de 
administração. 

Além do relacionamento descrito acima, Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não 
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu 
conglomerado econômico. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu 
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução de suas atividades e/ou de quaisquer sociedades de seu grupo econômico. 

O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão 
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de 
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão 
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de 
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas ações de 
emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes 
da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores 
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e 
venda a termo. 

O BTG Pactual e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de 
acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o 
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O 
BTG Pactual ou sociedade de seu conglomerado econômico podem adquirir Ações na Oferta como 
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das 
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para 
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual 
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda 
e o preço das Ações”, na página 80 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Custos 
da Oferta”, na página 51 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela 
Companhia ao BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja 
relacionado ao preço por ação. 
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A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo 
econômico, que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG Pactual 
como instituição intermediária da Oferta.   

Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI  

Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia 
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico mantêm relacionamento comercial com o 
Bradesco BBI e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico, conforme detalhado 
abaixo: 

(i) Prestação de Serviços de Cash Management que gerou um volume estimado de emissão de 
carteira de cobrança de títulos de R$4,1 milhões. A prestação de Serviços de Cash Management 
possui prazo indeterminado e não possui garantias ou taxa de juros;  

(ii) Saldos em Invest fácil no valor atual de R$2,7 milhões. A aplicação possui taxa de juros de 5% 
sobre o CDI e vencimento a partir de setembro de 2021 até janeiro de 2022. Tal aplicação não 
conta com qualquer garantia; 

(iii) Serviços relacionados a cartões corporativos para a Companhia, tendo como beneficiárias todas 
as empresas do grupo Canopus, com limite atual de R$2,5 milhões, majorado em janeiro de 
2020, mas com o produto vigente desde setembro de 2007, sendo que esse limite possui 
vencimento em maio de 2020. Não há garantia prestada em relação aos referidos serviços, 
sendo que tais serviços possuem taxas variáveis de mercado; e 

(iv) Financiamentos em aberto do seguinte projeto: 

• Liberação de plano empresário, em favor de Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda, no 
valor de R$28,8 milhões tomado em 17 de janeiro de 2017 com prazo de 79 meses para o 
empreendimento ‘Constelação Residence’ em Sabará (MG), lançado no mês de maio de 2014 
com saldo devedor atual de R$169,9 mil. Tal financiamento é garantido em sua totalidade por 
hipoteca e aval da Canopus Holding SA e taxa de TR + 10,50% aa; 

Além do relacionamento descrito acima, Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não 
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu 
conglomerado econômico. 

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu 
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em 
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, 
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, 
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução de suas atividades e/ou de quaisquer sociedades de seu grupo econômico. 
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores 
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou 
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da 
regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico 
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários 
de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de 
emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus 
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado 
nas ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações 
assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos 
de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de 
compra e venda a termo. 

O Bradesco BBI e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a 
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de 
acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações contra o 
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O 
Bradesco BBI ou sociedade de seu conglomerado econômico podem adquirir Ações na Oferta como 
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das 
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para 
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual 
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda 
e o preço das Ações”, na página 80 deste Prospecto. 

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção “Custos 
da Oferta”, na página 51 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela 
Companhia ao Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja 
relacionado ao preço por ação. 

A Companhia entende que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro 
relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu grupo 
econômico, que possa ensejar qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco BBI 
como instituição intermediária da Oferta.  

[Relacionamento entre a Companhia e o [Coordenador Contratado]] 

[•] 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder 

[•] 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual  

[•] 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI  

[•] 

[Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o [Coordenador Contratado]] 

[•] 
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FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA E ÀS AÇÕES 

Investir em ações envolve uma série de riscos. Antes de tomar uma decisão de investimento em 
Ações, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas 
neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário 
da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, e os riscos constantes da 
seção 4 do Formulário de Referência, bem como as demonstrações financeiras e respectivas notas 
explicativas anexas a este Prospecto. Caso qualquer dos riscos mencionados abaixo, qualquer dos 
riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e/ou qualquer dos riscos constantes da seção 4 do Formulário de Referência venha a 
se materializar, a participação de mercado, a reputação, os negócios, a situação financeira, o 
resultado das operações, as margens e o fluxo de caixa da Companhia poderão ser adversamente 
afetados e, consequentemente, o preço de mercado das Ações poderá diminuir, sendo que os 
investidores poderão perder todo ou parte do seu investimento nas Ações. 

Para os fins desta seção, da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à 
Companhia” e da seção 4 do Formulário de Referência, a indicação de que um risco pode ter ou 
terá um “efeito adverso para a Companhia” ou expressões similares significam que esse risco pode 
ter ou terá um efeito adverso na participação de mercado, reputação, negócios, situação financeira, 
resultado das operações, margens e/ou fluxo de caixa da Companhia e/ou preço de mercado das 
Ações. 

Os riscos apontados abaixo não são exaustivos, sendo que riscos adicionais que atualmente 
consideramos irrelevantes ou que atualmente não são de conhecimento da Companhia também 
poderão ter um efeito adverso para a Companhia. 

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por 
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da 
Companhia no mercado secundário. 

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no 
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de 
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as 
Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais). Caso não seja verificado excesso de demanda 
superior a um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote 
Suplementar), será permitida a colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas.  

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas 
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da 
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. 

As ações ordinárias de emissão da Companhia nunca foram negociadas em bolsa de 
valores, e, portanto, um mercado ativo e líquido para as Ações pode não se desenvolver 
ou, se desenvolvido, pode não se manter, e a cotação das ações ordinárias de emissão 
da Companhia pode ser adversamente afetada em seguida à Oferta. Adicionalmente, a 
volatilidade e a liquidez limitada dos mercados brasileiros de valores mobiliários 
poderão restringir a capacidade dos investidores de negociar com as Ações. 

Antes da Oferta, as ações ordinárias de emissão da Companhia não eram negociadas em bolsa de 
valores. Um mercado ativo e líquido de negociação para as ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode não se desenvolver ou, se for desenvolvido, pode não conseguir se manter. 
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Adicionalmente, o investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal 
como o Brasil, envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais 
com condições políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em 
geral, de natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos 
econômicos e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, 
econômico e político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou 
parcial, em relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a 
repatriamento do capital investido.  

O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e pode ser 
mais volátil que os principais mercados de valores mobiliários internacionais, incluindo o dos 
Estados Unidos da América e os europeus. [A B3 apresentou, em 31 de dezembro de 2018, 
capitalização bursátil de, aproximadamente, R$3,6 trilhões (ou US$917 bilhões) e uma média diária 
de negociação no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 de, aproximadamente, 
R$12,3 bilhões.] Em comparação, a capitalização bursátil da NYSE na mesma data era de, 
aproximadamente, US$24,4 trilhões. [As dez ações mais negociadas na B3, em termos de volume, 
responderam por, aproximadamente, 46,0% do total de negociações na B3 no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018]10.  

Essas características de mercado podem restringir substancialmente a capacidade dos investidores 
de negociar com as ações ordinárias de emissão da Companhia ao preço e na ocasião em que o 
desejarem, o que poderá, consequentemente, afetar o preço das Ações. Se um mercado ativo e 
líquido de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e 
mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser 
adversamente afetado. 

A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades 
significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente 
o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia e a percepção dos 
investidores sobre a Companhia. 

Após o término dos prazos de restrição de negociação de ações ordinárias de emissão da 
Companhia descritos na seção “Informações Sobre a Oferta”, “Restrições à Negociação de Ações 
(Lock-up)” na página 63 deste Prospecto, a emissão de novas ações ordinárias pela Companhia ou 
a venda de ações ordinárias de emissão da Companhia pelas pessoas sujeitas a tais restrições 
estarão permitidas. A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de 
quantidades significativas de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente 
o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia ou a percepção dos 
investidores sobre a Companhia.  

Os investidores que aderirem à Oferta mediante subscrição/aquisição de Ações na 
Oferta sofrerão diluição imediata e substancial no valor contábil de seus investimentos. 

O Preço por Ação poderá ser superior ao valor patrimonial por ação ordinária de emissão da 
Companhia, assim entendido como o resultado da divisão (i) do valor consolidado do ativo da 
Companhia, reduzido do valor consolidado do passivo da Companhia, pela (ii) quantidade total de 
ações ordinárias que compõe o capital social da Companhia. Dessa forma, os investidores que 
subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta poderão pagar um valor que é superior ao 
valor patrimonial por ação ordinária de emissão da Companhia, resultando em diluição imediata 
estimada do valor de seu investimento nas Ações de [●]%. Para informações adicionais, ver a 
seção “Diluição” na página 85 deste Prospecto. Adicionalmente, se formos liquidados pelo valor 
contábil da Companhia, os investidores poderão não receber o valor total de seu investimento. 

 
10 A ser atualizado. 
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A Companhia poderá vir a precisar de capital no futuro, por meio da emissão de ações 
ordinárias ou de valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias, ou envolver-se 
em operações societárias, o que poderá resultar em uma diluição da participação dos 
investidores no capital social da Companhia. 

A Companhia poderá vir a ter que captar recursos no futuro por meio de subscrições públicas ou 
privadas de ações ordinárias de emissão da Companhia ou de valores mobiliários lastreados, 
conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou 
receber ações ordinárias de emissão da Companhia. A captação de recursos por meio de subscrição 
pública de ações ou de valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por 
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da 
Companhia pode ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos então acionistas da 
Companhia. Adicionalmente, a Companhia poderá se envolver em operações societárias, incluindo 
fusões e incorporações, que resultem na emissão de ações ordinárias de emissão da Companhia em 
favor de outras pessoas, incluindo sócios ou acionistas de sociedades com quem a Companhia 
venha a concluir negócios. A ocorrência de qualquer desses eventos pode resultar na diluição da 
participação dos investidores nas Ações. 

Os interesses dos acionistas controladores podem ser divergentes ou conflitantes com 
os interesses dos demais acionistas da Companhia. 

Os acionistas controladores da Companhia têm, e continuarão a ter após a conclusão da Oferta, 
poderes para, dentre outros, eleger a maioria dos membros do conselho de administração da 
Companhia e decidir sobre quaisquer questões que sejam de competência dos acionistas da 
Companhia, incluindo reorganizações societárias, cancelamento do registro de emissor de valores 
mobiliários da Companhia, alienação das subsidiárias da Companhia e montante e momento para 
distribuição dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, de acordo 
com o estatuto social da Companhia. Os interesses dos acionistas controladores da Companhia 
poderão ser divergentes ou conflitantes com os interesses dos outros acionistas da Companhia, que 
poderão ficar sujeitos aos efeitos das decisões dos acionistas controladores da Companhia. 

Os acionistas da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre capital 
próprio. 

De acordo com o estatuto social da Companhia, a Companhia deve pagar anualmente aos seus 
acionistas um dividendo obrigatório, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, 
correspondente a [25]% de seu lucro líquido ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 
a menos que a situação financeira da Companhia não permita. Além disso, o lucro líquido da 
Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para absorver prejuízos ou apropriado de outra forma, 
de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, ao invés de ser distribuído aos seus acionistas 
como dividendos ou juros sobre capital próprio.  

Além disso, mesmo na hipótese de verificação de resultado líquido positivo, caso o Conselho de 
Administração informe à assembleia geral de acionistas que o pagamento de proventos é 
incompatível com a situação econômica da Companhia, poderá não haver qualquer tipo de 
pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas.  

Adicionalmente, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação 
atualmente incidente sob o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual 
poderá ser revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão 
passar a ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada 
no futuro, impactando o valor líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos 
resultados da Companhia. 
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A Oferta compreende uma oferta pública de distribuição das Ações no Brasil, com 
esforços de colocação das Ações no exterior, o que poderá expor da Companhia a riscos 
decorrentes ou relacionados a esse tipo de operação. Os riscos decorrentes ou 
relacionados a esforços de colocação de valores mobiliários no exterior são 
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários 
realizada exclusivamente no Brasil. 

A Oferta compreende a oferta pública de distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em 
mercado de balcão não organizado, a ser realizada nos termos da Instrução CVM 400, com esforços 
de colocação das Ações no exterior. Os esforços de colocação das Ações no exterior sujeitam a 
Companhia e os Acionistas Vendedores a normas relacionadas à proteção dos investidores 
estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no 
Final Offering Memorandum. 

Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores serão parte do Contrato de Distribuição 
Internacional, que regulará, dentre outros, os esforços de colocação das Ações no exterior no 
âmbito da Oferta, a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional. O Contrato de 
Distribuição Internacional contém uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação 
Internacional, por meio da qual a Companhia obriga-se a indenizá-los por perdas que 
eventualmente venham a incorrer no exterior como resultado de incorreções ou omissões 
relevantes no Preliminary Offering Memorandum e/ou no Final Offering Memorandum. Caso 
venham a sofrer essas perdas no exterior, os Agentes de Colocação Internacional poderão ter 
direito de regresso contra a Companhia e os Acionistas Vendedores em conformidade com essa 
cláusula de indenização. Além disso, o Contrato de Distribuição Internacional contém declarações 
específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos 
da América. 

Em cada um desses casos, poderão ser instaurados processos judiciais no exterior contra a 
Companhia e os Acionistas Vendedores, os quais, especialmente nos Estados Unidos da América, 
podem envolver montantes significativos, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos 
da América para o cálculo das indenizações devidas nesses tipos de processo. Adicionalmente, no 
sistema processual dos Estados Unidos da América, as partes litigantes são obrigadas a arcar com 
altos custos na fase inicial dos processos, o que onera as companhias envolvidas mesmo que fique 
provado não ter havido qualquer irregularidade. Eventual condenação em processo judicial que 
venha a ser movido no exterior contra nós em decorrência ou relacionado a incorreções ou 
omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e/ou no Final Offering Memorandum 
poderá afetar adversamente a Companhia. 
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A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a 
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da 
Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta. 

A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e, 
conforme expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado 
em valor inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor que resultar 
da subtração entre o Valor Mínimo da Faixa de Preço e do valor correspondente a 20% do Valor 
Máximo da Faixa de Preço, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-
Circular CVM/SRE, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, 
que possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. 
Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, caso uma 
quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta, a 
Companhia poderá não alcançar dispersão acionária inicialmente esperada. Ademais, a fixação do 
Preço por Ação em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa resultará em captação de 
recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente projetado para as 
finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos” na página 82 deste Prospecto, e assim 
afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o que poderá 
ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.  

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é 
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes 
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertadas no 
âmbito da Oferta. 

Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso não existam 
Pedidos de Reserva e intenções de investimento para a subscrição/aquisição da totalidade das 
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar e as Ações Adicionais) 
até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Distribuição, 
a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e as intenções de investimentos 
automaticamente cancelados, e os valores eventualmente depositados devolvidos sem juros ou 
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos 
tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do 
cancelamento. Para informações adicionais sobre cancelamento da Oferta, veja a seção 
“Informações sobre a Oferta – Procedimento da Oferta” na página 53 deste Prospecto. 
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Eventual descumprimento, ou indícios de descumprimento, por [Coordenadores 
Contratados ou] por Instituições Consorciadas, de obrigações relacionadas à Oferta 
poderá acarretar seu desligamento do grupo de Instituições Participantes da Oferta, 
com o consequente cancelamento dos Pedidos de Reserva realizados perante tais 
[Coordenadores Contratados ou] Instituições Consorciadas e dos respectivos boletins 
de subscrição e contratos de compra e venda. 

Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, [por qualquer dos Coordenadores 
Contratados e/ou] por qualquer das Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações 
previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição, ou, ainda, de qualquer 
das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, 
aquelas previstas na Instrução CVM 400, como na hipótese de manifestação indevida na mídia 
durante o período de silêncio, emissão indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre a 
Companhia e/ou divulgação indevida da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 
400, [tal Coordenador Contratado e/ou] tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos 
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos 
Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de Instituições Participantes 
da Oferta, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva, todos os boletins de subscrição e 
contratos de compra e venda que tenha recebido e informar imediatamente os respectivos 
investidores sobre o referido cancelamento. Tais investidores não mais participarão da Oferta, 
sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem 
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação 
financeira eventualmente incidentes. Para informações adicionais, ver a seção “Informações sobre a 
Oferta – Procedimento da Oferta – Violação de Normas de Conduta” na página 59 deste Prospecto. 
Além disso, a Companhia poderá não alcançar dispersão acionária inicialmente esperada. 

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem 
influenciar a demanda e o preço das Ações. 

Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com 
derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde que tais 
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas), tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia 
como referência (incluindo operações de total return swap) além de outras operações permitidas 
pelo artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. Tais operações não serão consideradas 
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A 
realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar 
a demanda e, consequentemente, o preço das Ações. 

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas 
sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou os Coordenadores da Oferta 
poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da 
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta. 

A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento público 
após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e 
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo 
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores ou 
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste Prospecto 
ou do Formulário de Referência. 
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Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por 
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta 
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter 
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia ou dos 
Coordenadores da Oferta. 

Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou, 
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do 
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo 
de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de 
investimento pelos potenciais investidores e resultar, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da 
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.  
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS  

A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das 
comissões e despesas estimadas, (i) sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote 
Suplementar, serão de R$[•] milhões, ou (ii) considerando a colocação das Ações Adicionais e das 
Ações do Lote Suplementar, serão de R$[•] milhões, em ambos os casos com base no ponto médio 
da Faixa Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, 
veja a seção “Informações sobre a Oferta – Custos da Oferta”, na página 51 deste Prospecto. 

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com 
as suas orientações estratégicas e de negócios, notadamente para a aquisição de novos 
empreendimentos e lançamento de novos empreendimentos e para capital de giro, incluindo 
manutenção de seus níveis de liquidez. 

Tais recursos serão destinados na proporção abaixo indicada: 

1) Sem considerar as Ações do Lote Adicional e as Ações do Lote Suplementar: 

Destinação  
Percentual Estimado 

dos Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido 
  (em R$) 
Aquisição de terrenos e novos empreendimentos ..............................  71% [•] 
Capital de giro e manutenção de liquidez .........................................  29% [•] 
Total ........................................................................................  100% [•] 

2) Considerando as Ações do Lote Adicional e as Ações do Lote Suplementar: 

Destinação  
Percentual Estimado 

dos Recursos Líquidos 
Valor Estimado 

Líquido 
  (em R$) 
Aquisição de terrenos e novos empreendimentos ..............................  71% [•] 
Capital de giro e manutenção de liquidez .........................................  29% [•] 
Total ........................................................................................  100% [•] 

A efetiva aplicação dos recursos líquidos captados por meio da Oferta depende de diversos fatores 
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de 
mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre 
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a 
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização.  

Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta sejam inferiores às usas 
estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem 
de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a 
Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de 
linha(s) de financiamento junto a instituições financeiras, as quais deverão ser contratadas tendo 
como principal critério o menor custo de capital para a Companhia. 

Um aumento (ou uma redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (ou reduziria), conforme 
o caso, o valor dos recursos líquidos a serem captados na Oferta Primária em R$[•] milhões. 

Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em decorrência 
da Oferta Primária na sua situação patrimonial, veja a seção “Capitalização” na página 82 deste 
Prospecto. 
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A Companhia não receberá quaisquer recursos provenientes da Oferta Secundária (incluindo com 
relação às Ações do Lote Suplementar), visto que tais recursos reverterão integralmente aos 
Acionistas Vendedores. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos (passivo circulante 
e não circulante) da Companhia e sua estrutura de capital em 31 de dezembro de 2019 e indicam: 
(i) a posição naquela data e (ii) os valores ajustados para refletir o recebimento dos recursos 
líquidos provenientes da Oferta Primária, no valor de R$[•] milhões, com base no ponto médio da 
Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e despesas estimadas de R$[•] milhões. 

As informações abaixo referentes à coluna “Efetivo” foram extraídas das Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, elaboradas de acordo 
com o IFRS. O investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com as 
Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e suas respectivas 
notas explicativas que estão anexas a este Prospecto, bem como com as seções “3. Informações 
Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da 
Companhia. 

 
Exercício Social encerrado em  

31 de dezembro de 2019 
 Efetivo Ajustado(1)(3) 
 (em R$ milhares) 

Passivo Circulante .................................................  17.548 [•] 
Empréstimos e financiamentos ....................................  17.527 [•] 
Fornecedores .............................................................  – [•] 
Obrigações trabalhistas e tributárias ...........................  21 [•] 
Imposto de renda e contribuição social .......................  – [•] 
Adiantamento de clientes ............................................  – [•] 
Outras contas a pagar .................................................  – [•] 
Não Circulante ......................................................  1.730 [•] 
Empréstimos e financiamentos ....................................  – [•] 
Adiantamentos de clientes...........................................  – [•] 
Obrigações tributárias .................................................  – [•] 
Imposto de renda e contribuição social ........................  – [•] 
Dividendos a pagar .....................................................  1.730 [•] 
Outras contas a pagar .................................................  – [•] 
Patrimônio Líquido ................................................  612.597 [•] 
Capital social ..............................................................  412.479 [•] 
Adiantamento para futuro aumento de capital ..............  – [•] 
Reserva legal ..............................................................  14.805 [•] 
Reserva especial de lucros ..........................................  – [•] 
Reserva de lucros retidos ............................................  185.313 [•] 
Capitalização total(2) .............................................  631.875 [•] 
 

(1) Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, calculado com base no ponto médio da Faixa 
Indicativa, após a dedução de comissões e despesas estimadas. 

(2) Capitalização total corresponde à soma total do passivo e do patrimônio líquido nas datas indicadas. 
(3) Sem considerar as Ações do Lote Adicional e as Ações do Lote Suplementar. 
 
Um aumento (ou uma redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (ou reduziria), conforme 
o caso, o patrimônio líquido da Companhia e a capitalização total em R$[•] milhões, após a 
dedução das comissões e despesas estimadas. 

O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes 
estão sujeitos, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos 
e condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding. 

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 31 de dezembro de 
2019, além do demonstrado acima. 
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DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, 
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação 
imediatamente após a Oferta. 

Em 31 de dezembro de 2019, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$[•] 
mil e o valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$[•]. O referido valor 
patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido 
pelo número total de ações de sua emissão em 31 de dezembro de 2019.  

Considerando a subscrição de [•] Ações correspondentes a [•] Ações no âmbito da Oferta Primária 
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), ao ponto médio da Faixa 
Indicativa, e após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas no âmbito da Oferta, o 
patrimônio líquido ajustado da Companhia em 31 de dezembro de 2019 seria de R$[•] milhões, 
representando um valor médio de R$[•] por ação de emissão da Companhia. Isso representaria um 
aumento imediato do valor patrimonial por Ação correspondente a R$[•] por ação para os 
acionistas existentes e uma diluição imediata do valor patrimonial por ação de emissão da 
Companhia de R$[•] para os novos investidores, no contexto da Oferta. Essa diluição representa a 
diferença entre o Preço por Ação pago pelos novos investidores e o valor patrimonial contábil por 
Ação imediatamente após a conclusão da Oferta. Para informações detalhadas acerca das 
comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de 
Distribuição” na página 51 deste Prospecto. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu 
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e considerando os impactos da realização da 
Oferta: 

 Em R$, exceto % 
Preço por Ação(1) ....................................................................................................  R$[•] 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2019 ..............................  R$[•] 
Valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2019 ajustado para refletir a 

Oferta Primária ....................................................................................................  R$[•] 
Aumento no valor patrimonial contábil líquido por ação em 31 de dezembro  

de 2019 para os atuais acionistas..........................................................................  R$[•] 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para novos investidores(2) ..................  R$[•] 
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3) ..............................................  [•]% 
 

(1) Calculado com base no ponto médio da Faixa Indicativa. 
(2) Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial 

líquido por ação de emissão da Companhia, imediatamente após a conclusão da Oferta. 
(3) O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo 

Preço por Ação. 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das Ações e será fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento 
manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda (por volume e 
preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding.  

Um acréscimo (ou uma redução) de R$1,00 no Preço por Ação, conforme estimado neste 
Prospecto, acarretaria um acréscimo (ou diminuição), conforme o caso, após a conclusão da Oferta, 
(i) de R$[•] mil no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$[•] no valor do 
patrimônio líquido contábil por ação de emissão da Companhia; (iii) na diluição do valor patrimonial 
contábil por ação aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação, assumindo que o número de 
Ações estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações, e após deduzidas as comissões 
e despesas estimadas relativas à Oferta. 
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O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, 
a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais 
da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de 
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos 
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos acionistas vendedores. 

Plano de opções de compra de ações 

[Na data deste Prospecto a Companhia não possui planos de remuneração baseado em ações 
destinado aos seus administradores e colaboradores. No entanto, a Companhua avalia submeter à 
deliberação por seus acionistas um Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações que ainda 
não possui termos e condições definidos.] 

Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições 
e aquisições de ações da Companhia nos últimos cinco anos  

O quadro abaixo apresenta informações sobre os valores pagos pelos administradores e acionistas 
controladores da Companhia em subscrições de ações nos últimos cinco anos:  

Data Natureza da Operação 
Subscritor/ 
Adquirente 

Quantidade  
de Ações Valor Pago (R$) 

Valor Pago por 
Ação (R$) 

[•] 
Subscrição de ações em 

aumento de capital [•] [•] [•] [•] 

[•] 
Subscrição de ações em 

aumento de capital [•] [•] [•] [•] 

[•] 
Subscrição de ações em 

aumento de capital [•] [•] [•] [•] 

[•] 
Subscrição de ações em 

aumento de capital [•] [•] [•] [•] 

[•] 
Subscrição de ações em 

aumento de capital [•] [•] [•] [•] 

[•] 
Subscrição de ações em 

aumento de capital [•] [•] [•] [•] 
 

 



ANEXOS 

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 5 DE 
FEVEREIRO DE 2020, QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA 
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO 
DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES E DO COORDENADOR 
LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N.º 400, DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2003, CONFORME ALTERADA 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017 
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA 
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CANOPUS HOLDING S.A. 
CNPJ nº 97.552.976/0001-09

NIRE 3130009759-5 

ESTATUTO SOCIAL 

Capítulo I
Denominação, Sede, Objeto e Duração.

Artigo 1 A Canopus Holding S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida 
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”).

Parágrafo 1° Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas 
controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às 
disposições do Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 2 A Companhia tem sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-B, Bairro Santa Lúcia, CEP 
30.360-740, podendo manter filiais e escritórios de representação em qualquer 
localidade do País ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria da Companhia.

Artigo 3 A Companhia tem por objeto social a participação, como quotista ou 
acionista, em outras sociedades.

Artigo 4 O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

Capítulo II
Capital Social e Ações

Artigo 5 O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$412.478.000,00 (quatrocentos e doze milhões quatrocentos e setenta oito mil reais), 
dividido em 254.263.488 (duzentas e cinquenta e quatro milhões, duzentas e sessenta 
e três mil e quatrocentas e oitenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais 
e sem valor nominal. 

Parágrafo 1 A Companhia terá seu capital social representado inteiramente por ações 
ordinárias, sendo vedada a emissão de ações preferenciais e debêntures conversíveis 
em ações preferenciais. 
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Parágrafo 2 Cada ação ordinária é indivisível e confere ao seu titular o direito a 1 (um) 
voto nas Assembleias Gerais de Acionistas.

Parágrafo 3 A Companhia poderá adquirir, por deliberação do Conselho de 
Administração, ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e 
posterior alienação ou cancelamento, observadas as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo 4 Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas 
respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações 
ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, observado o prazo fixado pela 
Assembleia Geral.

Artigo 6 As ações de emissão da Companhia serão mantidas em conta de depósito, 
em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato de escrituração 
em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora poderá cobrar dos 
acionistas o custo do serviço de transferência de propriedade das ações escriturais, 
observados os limites máximos fixados pela CVM.

Artigo 7 Observado o disposto nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da 
Companhia, a Companhia fica autorizada, mediante deliberação do Conselho de 
Administração, a aumentar o seu capital social, nos termos do Artigo 168 da Lei das 
Sociedades por Ações, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais).

Parágrafo 1 Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço e prazo de 
subscrição e integralização, bem como as demais condições da emissão de ações, 
dentro do limite do capital autorizado.

Parágrafo 2 Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado 
pela Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra ou subscrição 
de ações a seus administradores e empregados, sem direito de preferência para os seus 
acionistas.

Parágrafo 3 A Companhia poderá emitir ações com exclusão do direito de preferência 
ou com redução do prazo para o exercício do direito de preferência quando a colocação 
desses valores mobiliários seja feita mediante a venda em bolsa ou por meio de 
subscrição pública, nos termos do Artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 4 É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
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Capítulo III
Administração

Artigo 8 A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à 
Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e 
pelo presente Estatuto Social. O Conselho de Administração poderá criar comitês para 
auxiliá-lo na administração da Companhia. 

Parágrafo 1 A posse dos administradores fica condicionada à assinatura de termo de 
posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 
31 deste Estatuto Social. 

Parágrafo 2 Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus 
sucessores, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho 
de Administração, conforme o caso.

Parágrafo 3 Observado o disposto nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da 
Companhia, a Assembleia Geral fixará o limite de remuneração global anual para 
distribuição entre os administradores e caberá ao Conselho de Administração deliberar 
sobre a distribuição entre seus membros.

Seção I
Conselho de Administração

Artigo 9 O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no 
máximo, 9 (nove) membros efetivos, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, 
com mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição.

Parágrafo 1 Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% 
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme 
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados 
ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na 
assembleia geral que os eleger. 

Parágrafo 2 Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo 
acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao 
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

Parágrafo 3 Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor 
presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser cumulados pela 
mesma pessoa, exceto nas hipóteses estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo 4 Considera-se como o principal executivo da Companhia o Diretor 
Presidente.
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Parágrafo 5 A Assembleia Geral poderá eleger suplentes para o Conselho de 
Administração, que substituirão o conselheiro titular a que estiverem vinculados, em 
suas ausências ou impedimentos.

Parágrafo 6 O membro do Conselho de Administração ou suplente deve ter reputação 
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que tiver 
ou representar interesse conflitante com a Companhia.

Parágrafo 7 Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, sem que haja suplente 
para assumir o cargo, o preenchimento se dará na forma da Lei das Sociedades por 
Ações, exercendo o substituto o mandado pelo prazo restante.

Parágrafo 8 Caberá à Assembleia Geral indicar o conselheiro que exercerá o cargo 
de Presidente do Conselho de Administração. O Secretário do Conselho de 
Administração será eleito pelos seus pares, na primeira reunião do Conselho de 
Administração que se seguir à sua eleição pela Assembleia Geral.

Parágrafo 9 O Presidente do Conselho de Administração será substituído, nos seus
impedimentos temporários, por um conselheiro por este indicado e, na falta deste, por 
escolha dos demais membros do Conselho.

Parágrafo 10 Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-
se do exercício de suas funções por mais de 45 (quarenta e cinco) dias corridos 
consecutivos sob pena de perda do mandato, salvo no caso de licença concedida pelo 
próprio Conselho de Administração. 

Artigo 10 Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que 
lhe sejam atribuídas por lei ou por este Estatuto Social:

a) fixar os objetivos, as visões, a política e a orientação geral dos negócios da
Companhia, incluindo a determinação das metas e estratégias de negócios a serem
atingidas pela Companhia, zelando por sua boa execução;

b) aprovar orçamento para o próprio Conselho de Administração;
c) aprovar orçamento da área de auditoria interna, e dos demais comitês de

assessoramento, se e quando instaurados;
d) contratar consultores externos, quando necessário;
e) observado o item "s" abaixo, aprovar transações entre a Companhia e suas partes

relacionadas, ou entre a Companhia e membros da Administração, exceto
operações entre a Companhia e suas Subsidiárias Chave no curso normal dos
negócios e em montante igual ou superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio
líquido à época da operação, em uma única operação, ou em uma série de
operações relacionadas ou realizadas em um mesmo trimestre;

f) aprovar o plano anual de negócios e o orçamento da Companhia, e suas
respectivas alterações;

g) eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes as funções, atribuições
e limites de alçada não especificados neste Estatuto Social;
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h) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da 
Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração e quaisquer outros atos; 

i) deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral ordinária ou, quando julgar 
conveniente, a extraordinária; 

j) aprovar a contratação e destituição dos auditores independentes; 
k) examinar os balancetes mensais, caso levantados e as informações financeiras 

trimestrais e manifestar-se sobre o relatório da Administração, as contas da 
Diretoria e as demonstrações financeiras, previamente à sua submissão à 
Assembleia Geral; 

l) aprovar a assunção de obrigações, dívidas ou responsabilidades, fora do curso 
regular dos negócios da Companhia, que envolva o pagamento, por esta, em 
dinheiro ou qualquer outro meio, de valores que excedam, cumulativamente, tenha 
valor superior ao equivalente em Reais a US$15.000.000,00 (quinze milhões de 
dólares), com base na cotação do dólar SISBACEN/PTAX 800, apurada no dia útil 
imediatamente anterior à data da obrigação, em um mesmo exercício social; 

m) aprovar a constituição de subsidiárias ou a participação da Companhia em joint 
ventures, com exceção de sociedades de propósito específico ou de sociedades 
que tenham patrimônio líquido inferior a 10% (dez por cento) do valor total dos ativos 
da Companhia e de suas subsidiárias, considerados de forma consolidada; 

n) aprovar a prestação de quaisquer garantias (i) em favor de terceiros ou (ii) observado 
o disposto no item "s" abaixo, em favor de Subsidiárias Chave, sempre que, com 
relação ao item (ii), a obrigação garantida superar o montante correspondente a 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), em uma única operação, ou em uma 
série de operações relacionadas ou realizadas em um mesmo trimestre;  

o) aprovar a cessão ou a celebração de qualquer contrato ou acordo de licenciamento 
relacionado a quaisquer direitos de propriedade intelectual pertencentes à 
Companhia; 

p) outorgar opção de compra de ações ou qualquer outra forma de remuneração 
baseada em ações aos administradores e empregados da Companhia com base 
em plano aprovado em Assembleia Geral, bem como nas alterações dos 
respectivos planos; 

q) fixar a remuneração, benefícios ou incentivos dos membros do Conselho de 
Administração, Diretoria, Conselho Fiscal da Companhia, além de seus 
empregados, bem como alterações dos respectivos planos; 

r) deliberar sobre a criação de comitês de assessoramento ao Conselho de 
Administração, bem como aprovar os regimentos internos ou atos regimentais da 
Companhia e sua estrutura administrativa, incluindo, mas não se limitando ao: (i) 
Código de Conduta; (ii) Política de Remuneração; (iii) Política de Indicação de 
Cargos de Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Diretoria; (iv) 
Política de Gerenciamento de Riscos; (v) Política de Transações com Partes 
Relacionadas; (vi) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (vii) Política de 
Divulgação de Ato ou Fato Relevante; (viii) Regimento Interno do Conselho de 
Administração; (ix) Regimento Interno do Conselho Fiscal; (x) Regimento Interno da 
Diretoria; e (xi) Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento, desde que 
obrigatórios pela regulamentação aplicável;  
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s) aprovar a celebração pela Companhia ou quaisquer subsidiárias de contratos, 
negócios ou acordos com qualquer pessoa (i) que detenha participação na 
Companhia igual ou superior a 5% (cinco por cento) das ações com direito a voto 
ou do capital total ("Participação Relevante"), ou igual participação em qualquer de 
suas Subsidiárias Chave; (ii) na qual a Companhia ou qualquer de suas Subsidiárias 
Chave detenha Participação Relevante; (iii) que seja uma afiliada da Companhia ou 
das Subsidiárias Chave; (iv) que atue ou tenha atuado nos últimos 12 (doze) meses 
como um conselheiro, diretor ou empregado da Companhia; ou (v) que seja parente, 
até o terceiro grau, de qualquer pessoa incluída em qualquer uma das categorias 
descritas nos itens (i) a (iv) acima;  

t) aprovar qualquer disposição de ativos ou negócios da companhia que representem 
10% (dez por cento) ou mais dos ativos totais da Companhia, calculados à época 
da disposição, incluindo, mas não se limitando a disposição por meio de alienação, 
doação, alienação fiduciária, cessão fiduciária, entre outros; 

u) aprovar a transferência, a qualquer título, de participações em subsidiárias da 
Companhia; 

v) observado o disposto no item "l" acima, deliberar sobre a emissão, pela própria 
Companhia ou por qualquer de suas Subsidiárias Chave, de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, bem como sobre a emissão de notas promissórias 
comerciais, bonds, notes e de quaisquer outros instrumentos de crédito para 
captação de recursos, de uso comum no mercado; 

w) aprovar o aumento do capital de subsidiárias da Companhia, bem como a emissão 
de quaisquer valores mobiliários por estas sociedades e a outorga de opções de 
compra de ações, dentro do limite do capital autorizado; 

x) declarar, realizar ou autorizar, direta ou indiretamente, quaisquer (a) transferências 
de dinheiro ou propriedades, por meio de dividendos, redução de capital, juros sob 
o capital próprio ou qualquer outro meio; e (b) a compra ou resgate de quaisquer 
valores mobiliários de emissão da Companhia ou das Subsidiárias Chave, em 
desacordo com o Estatuto Social/Contrato Social ou a política de dividendos da 
Companhia ou das Subsidiárias Chave, conforme o caso; 

y) aprovar as atribuições e o regimento interno aplicável ao comitê de auditoria; 
z) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações 

escriturais; 
aa) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favorável ou contrário à aceitação de 

qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de 
emissão da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; 

bb) deliberar sobre o aumento de capital ou a emissão privada de valores mobiliários 
por quaisquer Subsidiárias Chaves que não resulte ou cause diluição da 
Companhia; e 

cc) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria. 
 
Parágrafo Único O Conselho de Administração deverá apresentar aos acionistas 
demonstrações financeiras auditadas referentes a cada exercício encerrado com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência à Assembleia Geral em que tais demonstrações 
financeiras deverão ser examinadas. 
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Artigo 11 Observado o disposto nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da 
Companhia, o Conselho de Administração deliberará por maioria de seus membros.

Artigo 12 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, 
ordinariamente, a cada três meses, ou extraordinariamente, sempre que julgadas 
necessárias pelo Presidente ou por qualquer membro do Conselho de Administração.

Parágrafo 1º As reuniões serão convocadas pelo Presidente ou por qualquer membro 
do Conselho de Administração, caso o Presidente não atenda em até 5 (cinco) dias úteis 
o pedido de convocação, por carta ou mensagem eletrônica direcionada a todos os
membros com antecedência de, no mínimo, 15 (quinze) dias da data da reunião. A
convocação deverá conter a ordem do dia devidamente detalhada, as informações
necessárias e a documentação correlata sobre as deliberações a serem tomadas.

Parágrafo 2 O prazo para convocação estabelecido no Parágrafo acima poderá ser 
reduzido e quaisquer formalidades de convocação poderão ser dispensadas caso haja 
aprovação unânime dos membros do Conselho de Administração.

Parágrafo 3 As reuniões do Conselho de Administração, devidamente convocadas, 
serão consideradas validamente instaladas com a presença da maioria de seus 
membros. Não sendo atendido tal quórum de instalação, a reunião será adiada por um 
prazo mínimo de 10 (dez) e máximo de 21 (vinte e um) dias, de acordo com a 
determinação do Presidente do Conselho de Administração, devendo a nova reunião 
observar o mesmo quórum de instalação.

Parágrafo 4 Competirá ao Secretário das reuniões do Conselho de Administração a 
elaboração, revisão e leitura para os presentes das atas de reuniões deste órgão, bem 
como o registro das manifestações dos conselheiros presentes.

Parágrafo 5 As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por 
meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação. A 
participação dos Conselheiros sob essa forma será considerada presença pessoal na 
referida reunião. Neste caso, o presidente da reunião deverá assegurar que a 
manifestação de voto de todos os Diretores seja devidamente registrada.

Parágrafo 6 As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo 
Presidente do Conselho de Administração. No caso de ausência temporária do 
Presidente do Conselho de Administração, as reuniões serão presididas pelo 
conselheiro escolhido pela maioria dos votos dos demais membros do Conselho de 
Administração.

Parágrafo 7 As atas das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas em 
livro competente e assinadas por todos os Conselheiros presentes. Deverão ser 
arquivadas no registro público de empresas mercantis e publicadas nos devidos jornais 
as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem 
deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
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Parágrafo 8 Os Diretores e auditores independentes e membros de eventuais comitês 
instalados poderão ser convocados a participar das reuniões do Conselho de 
Administração, a fim de prestar esclarecimentos.

Artigo 13 O Conselho de Administração poderá instituir comitês, integrados por
pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas 
que não façam parte da administração da Companhia, para assessorá-lo no 
desempenho de suas atividades. O escopo, composição e funcionamento de cada 
Comitê serão definidos pelo Conselho de Administração na deliberação que aprovar sua 
criação. 

Seção II
Diretoria

Artigo 14 A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no 
máximo, 4 (quatro) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Engenharia, 
um Diretor de Vendas e um Diretor de Relações com Investidores. É permitida a 
cumulação, por uma única pessoa, de mais de um cargo de Diretor.

Parágrafo 1 Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração e terão 
mandato unificado de 3 (três) anos, permitida a reeleição. A Diretoria deverá ser 
constituída por profissionais de comprovada experiência e capacidade de atuação em 
sua respectiva área de responsabilidade, devendo tais profissionais atender aos 
requisitos estabelecidos na lei e no Estatuto Social para o exercício de suas funções.

Parágrafo 2 Os Diretores poderão ser destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de 
Administração. Uma vez destituído um Diretor, o Conselho de Administração, no prazo 
de até 30 (trinta) dias contados da vacância, deverá eleger o substituto para o restante 
do prazo de mandato, devendo esse mesmo procedimento ser aplicado às hipóteses de 
renúncia e impedimento permanente.

Parágrafo 3 Sem prejuízo das atribuições designadas no presente Estatuto Social, o 
Conselho de Administração poderá fixar outras atribuições para os membros da diretoria 
da Companhia.

Parágrafo 4 Competirá ao Diretor Presidente, além de coordenar e supervisionar as 
atividades da Diretoria:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
b) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e

orçamento anuais, os planos de investimento e os novos programas de expansão
da Companhia e de suas subsidiárias, promovendo a sua execução nos termos
aprovados;
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c) formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como 
estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e 
do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores;  

d) organizar, fiscalizar e supervisionar, de acordo com a orientação da Diretoria e do 
Conselho de Administração, a execução das atividades da Companhia;  

e) praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia; e  
f) exercer outros poderes e atribuições que não forem conferidos aos demais 

Diretores e as que lhe forem, de tempos em tempos, conferidas pelo Conselho de 
Administração. 

 
Parágrafo 5  Competirá ao Diretor de Engenharia: 
 
a) planejar, coordenar, organizar e supervisionar os projetos desenvolvidos pela 

Companhia; 
b) supervisionar os controles de custos e produção da Companhia; e 
c) implementar políticas de qualidade e meio ambiente da Companhia. 

 
Parágrafo 6  Competirá ao Diretor de Vendas: 
 
a) planejar, coordenar, organizar, supervisionar as políticas e atividades comerciais 

da Companhia; 
b) coordenar e supervisionar o relacionamento da Companhia com seus clientes; e 
c) orientar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos de natureza 

comercial. 
  
Parágrafo 7  Competirá ao Diretor de Relações com Investidores: 
 
a) conduzir o relacionamento da Companhia com investidores, ficando responsável 

pela prestação de informações ao público investidor e à CVM; e 
b) outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração. 
 
Artigo 15  Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por 
mais de 45 (quarenta e cinco) dias corridos consecutivos sob pena de perda de 
mandato, salvo na hipótese de licença concedida pelo Conselho de Administração.  
 
Artigo 16  A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, por 
convocação feita por qualquer membro da Diretoria com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias, mediante carta com aviso de recebimento ou mensagem eletrônica. A 
presença de todos os Diretores permitirá a realização das reuniões da Diretoria 
independentemente de convocação. As reuniões serão instaladas com a presença de 
todos os seus membros. 
 
Parágrafo 1  As reuniões da Diretoria serão presididas por quaisquer dos Diretores 
presentes. 
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Parágrafo 2  Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro competente, 
assinadas por todos os Diretores presentes. 
  
Artigo 17  Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais e a prática, 
para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os 
quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia 
Geral ou ao Conselho de Administração.  
 
Parágrafo Único. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as 
operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu 
cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de 
representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos 
negócios estabelecida pelo Conselho de Administração.  
 
Artigo 18  Compete, ainda, à Diretoria: 
 
a) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de 

Administração e da Assembleia Geral; 
b) representar a Companhia, ativa e passivamente, em conformidade com as 

atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela Assembleia 
Geral; 

c) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório 
da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos 
auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros 
apurados no exercício anterior; 

d) elaborar e propor ao Conselho de Administração os planos de negócios, 
operacionais e de investimento da Companhia, bem como o orçamento anual; e 

e) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da 
Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. 

 
Artigo 19  Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social e o 
disposto no Parágrafo 3º abaixo, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, 
ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou 
municipais, compete aos Diretores, agindo em conjunto, ou a um Diretor agindo em 
conjunto com um procurador nomeado pelos Diretores, nos termos do Parágrafo 1º 
abaixo.  
 
Parágrafo 1  Exceto aquelas outorgadas para fins judiciais, as procurações outorgadas 
em nome da Companhia o serão por 02 (dois) Diretores, agindo em conjunto, devendo 
especificar os poderes conferidos e ter prazo máximo de 01 (um) ano. Na ausência de 
prazo expresso, presumir-se-á terem sido as procurações (exceto as procurações 
outorgadas para fins judiciais) outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. 
 
Parágrafo 2  A Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer dos 
Diretores em atividades e operações relacionadas à manutenção das atividades de 
rotina e administração da Companhia, tais como: 
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a) movimentações e solicitações de documentos junto aos órgãos públicos 

municipais, estaduais e federais, autarquias, bem como suas ramificações; 
b) movimentações bancárias, como a assinatura de cheques, depósitos, endossos, 

aplicações, saques, transferências, descontos e solicitação de extratos; 
c) constituição de procuradores com cláusula “ad-judicia” para defesa dos direitos da 

Companhia e nomeação de prepostos em causas trabalhistas; 
d) realização de notificações judiciais e extrajudiciais, assinatura de 

correspondências, cartas ou memorandos;  
e) convenção de condomínios, registro de incorporação imobiliária e documentos 

correlatos, principalmente relacionados a NBR 12.721 da ABNT; e 
f)  celebração de negócios jurídicos, transações ou assunção de obrigações pela 

Companhia cujos valores envolvidos sejam de até R$2.000.000,00 (dois milhões 
de reais). 

 
Parágrafo 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à 
Companhia, os atos de qualquer acionista, diretor, procurador ou empregado que 
envolverem a Companhia em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos 
aos objetivos sociais, como a concessão de fianças, avais, ou qualquer outra forma de 
garantia em benefício de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelo 
Conselho de Administração.  
 
Artigo 20  É vedada a participação de membros da Diretoria da Companhia e de 
suas controladas em órgãos ou comitês responsáveis pela auditoria interna da 
Companhia. 
 

Capítulo IV 
Assembleia Geral 

 
Artigo 21  A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 
(quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para 
discutir os assuntos previstos em lei e, extraordinariamente, quando convocada pelo 
Conselho de Administração, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas, 
em sua convocação, instalação e deliberação, as prescrições legais pertinentes e as 
disposições do presente Estatuto Social. 
 
Parágrafo 1  A Assembleia Geral será convocada com a antecedência legal e instalada 
e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, por 
acionista escolhido pela maioria dos acionistas presentes na respectiva Assembleia. 
Caberá, por sua vez, ao Presidente da Assembleia Geral indicar o secretário, que 
poderá ser acionista ou não da Companhia. 
 
Parágrafo 2  Ressalvadas as exceções previstas em lei, nas normas expedidas pela 
CVM ou no Regulamento do Novo Mercado, as assembleias gerais da Companhia 
instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de acionistas que 
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representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social e, em segunda 
convocação, com qualquer número de acionistas. 
 
Artigo 22  Ressalvadas as hipóteses de quórum qualificado previstas em lei e as 
disposições de Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, nas normas 
expedidas pela CVM ou no Regulamento do Novo Mercado, as deliberações em 
Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes.  
 
Parágrafo 1  As atas de Assembleia deverão ser lavradas na forma de sumário dos 
fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das 
deliberações tomadas, observado o disposto no Parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das 
Sociedades por Ações. 
 
Parágrafo 2  A Assembleia Geral só pode deliberar sobre assuntos da ordem do dia, 
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na 
Lei das Sociedades por Ações. 
 
Artigo 23  O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituído na forma do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, há menos de 1 
(um) ano, desde que o acionista tenha depositado na Companhia o instrumento de 
mandato até o dia anterior à data designada para realização da respectiva assembleia.  
 
Artigo 24  Compete à Assembleia Geral, além de outras atribuições que lhe sejam 
atribuídas por lei, observado o quórum previsto neste Estatuto Social e na legislação 
aplicável: 
 
a) tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social; 
b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer 

do Conselho Fiscal quando instalado; 
c) deliberar sobre planos de remuneração de administradores e empregados da 

Companhia e/ou de quaisquer de suas subsidiárias baseados em ações ou 
opções de compra de ações de emissão da Companhia e/ou de quaisquer de suas 
subsidiárias; 

d) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;  
e) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e 

da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; 
f) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a 

destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
g) reformar o Estatuto Social; 
h) deliberar sobre aumento ou redução do capital social e a aquisição de ações da 

própria Companhia, nos termos da lei e da regulamentação; 
i) deliberar sobre a emissão de ações, bem como as características e condições de 

emissão, de debêntures conversíveis ou não em ações, de bônus de subscrição 
e de quaisquer valores mobiliários que permitam a participação no capital social, 
lucros e/ou dividendos da Companhia; 

102



 
 
 

 

j) autorizar ou assumir quaisquer acordos ou compromissos para transferência de: 
(i) ativos ou negócios da Companhia e de quaisquer subsidiárias, que 
representem, em qualquer período de 12 (doze) meses consecutivos, 30% (trinta 
por cento) ou mais do total de ativos da Companhia em bases consolidadas 
(conforme cálculo no momento em que tal disposição for implementada), em uma 
ou mais operações, relacionadas ou não; (ii) quaisquer participações nas 
Subsidiárias Chave, que resultem em a Companhia deter participação inferior à 
necessária para controlar a sociedade em questão;  

k) deliberar sobre fusão, cisão, transformação, incorporação, ou incorporação de 
ações envolvendo a Companhia; 

l) deliberar sobre qualquer: (i) aumento ou redução de capital a ser realizado em 
quaisquer Subsidiárias Chave, observado o disposto nos itens (t) e (u) abaixo; (ii) 
recompra de ações ou quotas por quaisquer Subsidiárias Chave; (iii) emissão de 
quaisquer valores mobiliários pela Companhia ou por quaisquer Subsidiárias 
Chave; (iv) operação de fusão, incorporação, reestruturação, cisão ou operações 
similares envolvendo a Companhia ou uma Subsidiária Chave; (v) procedimento 
de liquidação, dissolução, falência, reorganização, acordo com credores, 
recuperação judicial ou extrajudicial ou quaisquer outros procedimentos análogos 
relacionados à insolvência da Companhia ou de suas Subsidiárias Chave, 
voluntários ou não, bem como a indicação do liquidante responsável;  

m) deliberar sobre resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou 
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou de quaisquer de 
suas subsidiárias; 

n) deliberar sobre a recuperação judicial ou extrajudicial ou requerimento de falência 
da Companhia; 

o) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, ou cessação do seu 
estado de liquidação, bem como eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que 
deverá atuar no período de liquidação; 

p) aprovar a alienação de parte substancial ou total dos direitos intelectuais de que 
a Companhia ou suas subsidiárias sejam proprietárias; 

q) deliberar sobre qualquer alteração do principal negócio desenvolvido pela 
Companhia ou por suas subsidiárias; 

r) deliberar sobre o registro ou o cancelamento do registro de companhia aberta da 
Companhia ou das Subsidiárias Chave; 

s) deliberar sobre a saída voluntária da Companhia do Novo Mercado; 
t) deliberar sobre a realização de oferta pública de valores mobiliários de emissão 

da Companhia e/ou de quaisquer de suas Subsidiárias Chaves; 
u) deliberar sobre o aumento de capital ou a emissão privada de valores mobiliários 

de quaisquer Subsidiárias Chaves que possa causar ou resultar na diluição da 
Companhia;  

v) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de 
Administração;  

w) suspender o exercício de direitos de acionistas, conforme previsto no Artigo 120 
da Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, não podendo, nessa 
deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de 
suspensão. 
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Parágrafo Único  Para os efeitos deste Estatuto Social considera-se “Subsidiária 
Chave” (i) qualquer das seguintes subsidiárias da Companhia, a saber, Construtora 
Emcasa Ltda., Construtora Canopus São Paulo Ltda., Construtora Canopus Rio Ltda., 
Canopus Empreendimentos e Incorporações Ltda., Capla Empreendimentos Ltda e 
Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda., (ii) quaisquer outras subsidiárias da 
Companhia que não sejam sociedades (a) constituídas com o propósito específico de 
desenvolvimento de um único projeto de incorporação imobiliária; e (b) cujo patrimônio 
líquido represente valor inferior a 10% (dez por cento) dos ativos totais da Companhia 
em bases consolidadas.  
 

Capítulo V  
Conselho Fiscal 

 
Artigo 25  O Conselho Fiscal terá caráter não permanente, sendo instalado nos 
exercícios sociais em que houver solicitação dos acionistas, conforme previsto em lei. 
 
Parágrafo 1  O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 
(três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e por igual número de suplentes, eleitos pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos previstos 
em lei. 
 
Parágrafo 2  A posse dos membros do Conselho de Fiscal, efetivos e suplentes, fica 
condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à 
cláusula compromissória referida no Artigo 31 deste Estatuto Social. 
 
Parágrafo 3  Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e 
impedimentos, pelo respectivo suplente.  
 
Parágrafo 4  Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o 
respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será 
convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. 
 
Parágrafo 5  Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da 
Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) 
seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de 
concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente 
até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou 
de controlador ou controlada de concorrente. 
  
Parágrafo 6  A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela 
Assembleia Geral que os eleger, observado o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 162 
da Lei das Sociedades por Ações.  
 
Artigo 26  Quando instalado, o Conselho Fiscal reunir-se-á, nos termos da lei, 
sempre que necessário. 
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Parágrafo 1  Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada 
regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do 
Conselho Fiscal.  
 
Parágrafo 2  O Conselho Fiscal manifestar-se-á por maioria absoluta de votos, 
presente a maioria dos seus membros. Todas as deliberações do Conselho Fiscal 
constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal 
e assinadas pelos Conselheiros presentes. 
 

Capítulo VI  
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros 

 
Artigo 27  O exercício social terá início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro 
de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado, a serem 
apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.  
 
Parágrafo 1  As demonstrações financeiras anuais da Companhia deverão ser 
auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de 
Valores Mobiliários. 
 
Parágrafo 2  Fará parte das demonstrações financeiras do exercício, a proposta da 
administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do 
disposto neste Estatuto Social e na Lei.  
 
Parágrafo 3  Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá, a 
qualquer tempo, levantar balancetes em períodos menores, em cumprimento a 
requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição 
de dividendos intermediários ou intercalares, os quais, caso distribuídos, poderão ser 
imputados ao dividendo mínimo obrigatório abaixo referido, observados os limites e 
procedimentos previstos na legislação aplicável. 
 
Artigo 28  Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer 
participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a 
renda e contribuição social sobre o lucro.  
 
Parágrafo 1  O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 
 
a) 5% (cinco por cento) será aplicado, antes de qualquer outra destinação, na 
constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social 
subscrito. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das 
reservas de capital, de que trata o Parágrafo 1º do Artigo 182 da Lei das Sociedades 
por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a 
destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; 
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b) uma parcela destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos 
acionistas, não inferior a [25% (vinte e cinco por cento)] do lucro líquido apurado no 
exercício, observado o disposto no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e  
 
c) o saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, deverá ser 
distribuído como dividendo, observado o disposto no §6º, do Artigo 202, da Lei das 
Sociedades por Ações. 
 
Parágrafo 2  A Assembleia Geral poderá deliberar sobre a capitalização de reservas 
de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada 
a legislação aplicável.  
 
Parágrafo 3   Os dividendos, salvo deliberação em contrário, serão pagos no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da deliberação de sua distribuição e, 
em qualquer caso, dentro do exercício social.  
 
Artigo 29  Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá 
pagar a seus acionistas, por deliberação do Conselho de Administração, juros sobre o 
capital próprio, que poderão ser imputados, ad referendum da Assembleia Geral, ao 
valor do dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social. 
 
Parágrafo Único  O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo 
ocorrido o crédito no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho 
de Administração, no curso do exercício social observadas as limitações legais.  
 

Capítulo VII  
Da Alienação de Controle 

 
Artigo 30  A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio 
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada 
sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de 
aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade 
dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação e 
na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes 
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. 
 

Capítulo VIII  
Solução de Controvérsias 

 
Artigo 31  A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho 
fiscal, efetivos ou suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, 
perante a Câmara de Arbitragem do Novo Mercado, na forma de seu regulamento, 
qualquer controvérsia que possa surgir eles, relacionada com ou oriunda de sua 
situação de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em 
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das 
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo 
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Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além 
daqueles constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da 
B3 e do Contrato de Prestação de Participação no Novo Mercado, observadas e 
preservadas as imunidades estabelecidas em Lei (incluindo, mas não se limitando, a 
qualquer legislação, decreto, tratado ou norma), aplicáveis a quaisquer dos acionistas 
da Companhia, com relação a quaisquer procedimentos arbitrais ou judiciais (ainda que 
relacionados à arbitragem ora prevista). 

Capítulo IX 
Dissolução e Liquidação 

Artigo 32 A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos 
em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma de liquidação, 
elegerá o liquidante e, se houver pedido dos acionistas, na forma da lei, instalará o
Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes 
as respectivas remunerações.  

Capítulo X 
Disposições Gerais 

Artigo 33 A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua 
sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia 
Geral ou Reunião do Conselho de Administração da Companhia acatar declaração de 
voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas arquivado na sede social, 
ou membro do Conselho de Administração, conforme o caso, que for proferida em 
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também 
expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações, à 
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros 
valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em tais 
acordos de acionistas. 

Artigo 34 Os casos omissos neste Estatuto Social devem ser resolvidos pela 
Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por 
Ações e do Regulamento do Novo Mercado, respeitado, no que for aplicável, o disposto 
nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia. 

107



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 



 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 5 DE 
FEVEREIRO DE 2020, QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA

109



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 



111



112



113



114



115



116



117



118



MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 
QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO 
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CANOPUS HOLDING S.A. 
CNPJ nº 97.552.976/0001-09 

NIRE 3130009759-5 
 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM [ ] DE [ ] DE 2020 

 
Data, Hora e Local: Às [●] horas do dia [●] de [●] de 2020, na sede da Canopus Holding S.A. 
("Companhia"), localizada na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-B, Bairro Santa 
Lúcia, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-740. 
 
Presença: Compareceram à reunião a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração, conforme assinaturas lançadas em livro próprio.   
 
Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. [ ] e secretariados pelo Sr. [ ]. 
 
Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os membros do Conselho de 
Administração, foram dispensadas todas as formalidades de convocação. 
 
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação do preço das ações ordinárias de emissão da 
Companhia, no âmbito da oferta pública de distribuição pública primária e secundária de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 
de dezembro de 2003, conforme alterada, e demais normativos aplicáveis, com esforços de 
colocação das ações no exterior (“Ações” e “Oferta”); (ii) aprovação do aumento de capital da 
Companhia em decorrência da Oferta, dentro do limite de seu capital autorizado, com a 
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das 
Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do 
estatuto social da Companhia; (iii) verificação do número de Ações subscritas e integralizadas 
no âmbito da Oferta, bem como a homologação do aumento do capital social da Companhia; 
e (iv) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos e tome todas as 
medidas necessárias à implementação e conclusão da Oferta, bem como ratificar todos os 
atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à Oferta e à sua implementação. 

 
Deliberações: Instalada a reunião, após o exame, discussão e votação das matérias 
constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, sem 
quaisquer restrições, deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:  
 
1.1 Aprovar o preço de R$[ ] ([ ]) por Ação no âmbito da Oferta (“Preço por Ação”), o 
qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de 
investimento realizado pelos coordenadores da Oferta, que teve como parâmetro as 
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e 
preço) pelas Ações, coletadas junto a investidores (“Procedimento de Bookbuilding”). A 
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escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que o Preço por 
Ação foi fixado após a realização do Procedimento de Bookbuilding e não promoverá a 
diluição injustificada dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, 
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações; 
 
1.2 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital 
autorizado, que passará de R$412.478.000,00 (quatrocentos e doze milhões, quatrocentos e 
setenta e oito mil reais), para R$[ ] ([ ]), mediante a emissão, em decorrência da Oferta, de 
[ ] ([ ]) Ações, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na 
sua subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, da Lei das 
Sociedades por Ações e nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º, do estatuto social da 
Companhia. As Ações emitidas no âmbito da Oferta conferirão aos seus titulares os mesmos 
direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, nos termos previstos em seu estatuto social e na Lei das Sociedades por Ações. 

 
1.3 Aprovar: (a) a verificação da subscrição de [ ] ([ ]) Ações, distribuídas no âmbito da 
Oferta, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital 
realizado no âmbito da Oferta, dentro do limite do capital autorizado; e, consequentemente, 
(b) a homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de R$[ ] ([ ]), 
dividido em [ ] ([ ]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

 
1.4 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os 
atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, a 
Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, praticar ou fazer 
com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar quaisquer contratos, 
comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar 
necessários ou apropriados para a realização da Oferta. Ficam ratificados todos os atos 
praticados pela Diretoria da Companhia em consonância com as deliberações tomadas nos 
itens anteriores, no âmbito da Oferta. 
 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura 
desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi 
assinada pelos membros da mesa e cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio. 
 

Belo Horizonte (MG), [ ] de [ ] de 2020. 
 

Mesa:  
 

   

Presidente da Mesa  Secretário da Mesa 
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DECLARAÇÕES DA COMPANHIA, DOS ACIONISTAS VENDEDORES E DO COORDENADOR 
LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N.º 400, DE 29 DE DEZEMBRO 
DE 2003, CONFORME ALTERADA

123



 

 

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco) 



 

 
TEXT - 51583911v1 11705.10  

 
DECLARAÇÃO 

 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
CANOPUS HOLDING S.A., sociedade por ações, com sede no Estado de Minas Gerais, na 
Cidade de Belo Horizonte, na Rua Maria Luiza Santiago, n° 200, sala 2402-B, inscrita no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o n° 
97.552.976/0001-09 (“Companhia”), neste ato representada nos termos do seu estatuto 
social, na qualidade de emissora da oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, 
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no 
Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução 
da Comissão de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
(“Instrução CVM 400”), vem pela presente apresentar a declaração de que trata o artigo 56 
da Instrução CVM 400. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i) A Companhia, o Sr. Tulio Botelho Mattos (“Túlio”), o Sr. Lucas Botelho Mattos (“Lucas” 

e, em conjunto com o Tulio, “Acionistas Vendedores”), e o Banco Itaú BBA S.A. 
(“Coordenador Líder”), constituíram consultores legais para lhes auxiliar na 
implementação da Oferta; 

 
(ii) tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na 

Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até 
a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Canopus S.A.” (“Prospecto Definitivo” e, 
em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”); 

 
(iii) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores 

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de 
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, 
com relação ao aos Prospectos; 

 
(iv) foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos 

que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta; 
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(v) além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram solicitados, pelo 
Coordenador Líder, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos 
Acionistas Vendedores; 

 
(vi) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise 

do Coordenador Líder e de seus assessores legais, todos os documentos e prestado 
todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para 
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

 
(vii) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, 

participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Canopus Holding S.A.” 
(“Prospecto Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

 
A Companhia, na qualidade de emissora, declara que: 
 
(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 

prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 
 
(ii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo 

com as normas pertinentes, incluindo a Instrução CVM 400; 
 
(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 

respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das Ações, da Companhia, suas atividades, situação econômico-
financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações 
relevantes; e 

 
(iv) as informações prestadas e a serem prestadas, por ocasião do registro da Oferta, do 

arquivamento do Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo, bem como aquelas 
fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta, são e serão (conforme o caso) 
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores a tomada 
de decisão fundamentada a respeito da Oferta. 

 
 

São Paulo, [ ] de [fevereiro] de 2020. 
 
 

(Restante da página intencionalmente deixado em branco.  
Página de assinaturas a seguir) 

  

126



 

 
TEXT - 51583911v1 11705.10  

[Página de Assinaturas da Declaração, para Fins do Artigo 56 da Instrução CVM n° 400, em 
Relação a Oferta Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Canopus Holding 
S.A.] 

 
 

CANOPUS HOLDING S.A. 
 
 
 

Nome:  

Cargo:  

 Nome:  

Cargo:  
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DECLARAÇÃO 

 
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400 

 
LUCAS BOTELHO MATTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
identidade n° M-1.032.142 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 463.294.986-87, residente e 
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço comercial na Rua Maria Luiza 
Santiago, n° 200, sala 2402-B, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG (“Lucas”); e 
 
TÚLIO BOTELHO MATTOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 
Identidade n° M-1.005.827 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 463.295.016-53, residente e 
domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, com endereço comercial na Rua Maria Luiza 
Santiago, n° 200, sala 2402-B, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG (“Túlio” e, em conjunto 
com o Lucas, “Acionistas Vendedores”); 
 
Na qualidade de acionistas vendedores da oferta pública de distribuição primária e secundária 
de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da CANOPUS 
HOLDING S.A. (“Companhia”) e de titularidade dos Acionistas vendedores, todas livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, com 
esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 
CVM 400”), vem pela presente apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução 
CVM 400. 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
(i) A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), 

constituíram consultores legais para lhes auxiliar na implementação da Oferta; 
 
(ii) tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na 

Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até 
a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e 
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Canopus S.A.” (“Prospecto Definitivo” e, 
em conjunto com o Prospecto Preliminar, “Prospectos”); 

 
(iii) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores 

independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de 
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, 
com relação ao aos Prospectos; 
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(iv) foram disponibilizados, pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos 

que a Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta; 
 
(v) além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram solicitados, pelo 

Coordenador Líder, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos 
Acionistas Vendedores; 

 
(vi) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise 

do Coordenador Líder e de seus assessores legais, todos os documentos e prestado 
todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para 
análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, com o fim de permitir aos 
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e 

 
(vii) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, 

participaram da elaboração do “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição 
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Canopus Holding S.A.” 
(“Prospecto Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, 
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais. 

 
Cada um dos Acionistas Vendedores declara, de forma individual e não solidária, que:  
 
(i) disponibilizou, para análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, todos os 

documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à Oferta; 
 

(ii) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações 
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta; 

 
(iii) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo 

com as normas pertinentes, incluindo a Instrução CVM 400; 
 
(iv) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas 

respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos 
investidores da Oferta, das Ações, da Companhia, suas atividades, situação econômico-
financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações 
relevantes; e 

 
(v) tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela 

falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela 
Companhia no Prospecto Preliminar e que serão prestadas no Prospecto Definitivo, nas 
datas de suas respectivas publicações, são e serão verdadeiras, consistentes, corretas 
e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a 
respeito da oferta e; (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da 
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Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes do registro da Companhia 
que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, 
nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidos a 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. 

 
 

São Paulo, [ ] de [fevereiro] de 2020. 
 
 
 

LUCAS BOTELHO MATTOS  TÚLIO BOTELHO MATTOS 
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DECLARAÇÃO 
 
BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 
5º andares, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 17.298.092/0001-30, neste ato 
representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de instituição líder 
("Coordenador Líder") da oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias de emissão de CANOPUS HOLDING S.A. ("Companhia"), livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações") ("Oferta"), cujo pedido 
de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), 
vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da 
CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
("Instrução CVM 400"). 
 
CONSIDERANDO QUE: 

(i) o Coordenador Líder constituiu assessores legais para auxiliá-lo na 
implementação da Oferta; 

(ii) para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na 
Companhia e em suas subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020 
("Auditoria"), sendo que a Auditoria prosseguirá até a divulgação do 
prospecto definitivo da Oferta ("Prospecto Definitivo"); 

(iii) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus 
auditores independentes para aplicação dos procedimentos previstos na 
Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, 
emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, com relação ao 
prospecto preliminar da Oferta, incluindo o formulário de referência 
arquivado na CVM e seus eventuais aditamentos ou suplementos 
("Prospecto Preliminar") e ao Prospecto Definitivo; 

(iv) foram disponibilizados pela Companhia os documentos que a 
Companhia considera relevantes para a Oferta; 

(v) além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram 
solicitados pelo Coordenador Líder documentos e informações 
adicionais relativos à Companhia; 

(vi) conforme informações prestadas pela Companhia, a Companhia 
disponibilizou, para análise do Coordenador Líder e de seus assessores 
legais, todos os documentos, bem como foram prestadas todas as 
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia, 
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para permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada 
sobre a Oferta; e 

(vii) a Companhia, em conjunto com o Coordenador Líder, participou da 
elaboração do Prospecto Preliminar e participará da elaboração do 
Prospecto Definitivo, diretamente e por meio de seus assessores legais; 

o Coordenador Líder declara que: 
(i) tomou cautela e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo 

pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as 
informações prestadas pela Companhia são verdadeiras, consistentes, 
corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de 
decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações 
prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive 
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro 
da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o 
Prospecto Definitivo, são suficientes, permitindo aos investidores uma 
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e 

(ii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas 
datas de suas respectivas divulgações, as informações relevantes 
necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da Oferta, das Ações 
ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação 
econômico-financeira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer 
outras informações relevantes; bem como que o Prospecto Preliminar 
foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas 
pertinentes, incluindo a Instrução CVM 400. 

 
São Paulo, [●] de [●] de 2020. 

 
BANCO ITAÚ BBA S.A. 

 

Nome: 
Cargo: 

 Nome: 
Cargo: 
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Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas

Canopus Holding S.A.
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
com Relatório do Auditor Independente
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Relatório da Administração 2019

Senhores Acionistas,

Nos termos das disposições legais e estatutárias, a Administração da Canopus Holding S.A.
(“Companhia” ou “Canopus”) submete à sua apreciação o Relatório da Administração e as
correspondentes Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos
auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Nos últimos cinco anos, a Companhia esteve focada na implementação de sua estratégia de
crescimento orgânico, com foco no ganho de eficiência e aumento da rentabilidade. Como
resultado, desde 2017, apresentamos crescimento expressivo em relação aos principais
indicadores dos nossos negócios.

Em 2019, registramos um resultado operacional satisfatório, apresentando um crescimento
da Receita Bruta de 50,45% em relação a 2018, atingindo o patamar recorde de faturamento
bruto de R$ 284 milhões, em comparação ao faturamento de R$ 189 milhões do exercício
anterior. Importante ressaltar que, no exercício de 2018, o crescimento da Receita Bruta
também tinha alcançado o expressivo crescimento de 61,18%, frente ao faturamento de R$
117 milhões em 2017.

Nossa receita líquida aumentou 59,6% em 2019 e o lucro líquido em 1.627,24%, como
resultado do nosso foco em excelência operacional e pelo diferencial de nossos produtos.

Os principais investimentos da Companhia têm como objetivo a aquisição de terrenos para
incorporação imobiliária de empreendimentos do tipo econômico premium, média e alta renda,
aproveitando de oportunidades propiciadas por sua sólida posição de caixa.

Nesse aspecto, vale destacar que a Companhia possui um processo contínuo de avaliação de
novos terrenos para aquisição. Os terrenos são cuidadosamente prospectados, selecionados
e avaliados por equipe multidisciplinar, contando com a participação da equipe de vendas e de
construção, garantindo que todos os envolvidos estejam confortáveis com a viabilidade do
projeto no momento da decisão de compra.

A Companhia entende que as dinâmicas apresentadas recentemente pelo mercado imobiliário
constituem um momento oportuno para continuação dos investimentos em terrenos,
principalmente na cidade de São Paulo, o que motivou a Companhia a aumentar os
investimentos realizados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía terrenos com um Valor Geral de Vendas
(“VGV”) de R$2.422 milhões, sendo que R$1.072 milhões foram provenientes de aquisições
realizadas no ano de 2019.
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Além do VGV esperado para os negócios de incorporação, as perspectivas da Companhia
também são influenciadas positivamente pela concessão administrativa decorrente da
Parceria Público-Privada (PPP) firmada com o Estado de São Paulo, em 2014, para
implantação de 3.683 apartamentos para atender à demanda habitacional da população de
baixa renda da região. Compete ainda à Sociedade a execução das obras e serviços de
engenharia e construção, implantação da infraestrutura de equipamentos e serviços previstos
no Anexo do Edital, prestação dos serviços de apoio à gestão condominial, nos condomínios
de HIS, consistentes em apoio à instalação e instituição, na forma da legislação específica,
dos condomínios implantados e apoio à administração condominial, dentre outras atribuições
de apoio à gestão dos empreendimentos.

A Companhia é responsável pela incorporação, construção e financiamento das unidades e
recebe como pagamento parcelas mensais do Governo Estadual de São Paulo, bem como
valores dos adquirentes destas unidades. Este projeto é um marco na história da habitação do
país pela forma inovadora do seu desenvolvimento bem como pelo porte da operação.

Em 2019, a Companhia, por meio de sua controlada PPP Habitacional, foi uma das vencedoras
da 25ª edição do Prêmio Master Imobiliário, na categoria PPP, pelo seu trabalho no Complexo
Júlio Prestes I. O projeto envolve a colaboração da Secretaria Estadual de Habitação de São
Paulo em parceria com a Canopus, que é responsável pela execução das obras, serviços de
assistência técnica, trabalho técnico social e pela gestão da carteira de adquirentes. Localizado
na área da antiga rodoviária da capital paulista, o Complexo Júlio Prestes I começou a ser
construído em 2017, sendo constituído por cinco torres com 914 apartamentos classificados
como habitações de interesse social.

Ao final do exercício de 2019, a estrutura de capital da Companhia contava com 72,64% de
capital próprio e 27,36% de capital de terceiros, havendo pouca variação na estrutura nos
últimos anos.

A Companhia financia suas atividades predominantemente com capital próprio, com o caixa
gerado pelas atividades operacionais e com contratos de financiamento, em especial,
financiamento à produção para o desenvolvimento dos empreendimentos.

Os diretores da Companhia acreditam que a estrutura de capital da Companhia seja suficiente
para suprir suas necessidades de caixa, relativas às suas obrigações contratuais decorrentes
de empréstimos, financiamentos, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos,
em especial considerando a redução da dívida líquida ocorrida nos últimos anos e as
amortizações previstas para o início do próximo exercício.

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo total de empréstimos e financiamentos da Companhia
era de R$ 60 milhões, enquanto a posição de caixa, equivalentes de caixa e aplicações
financeiras era de R$127 milhões.

Gostaríamos de agradecer e reconhecer o comprometimento de todos os nossos
colaboradores, que buscam a cada dia entregar o melhor aos nossos clientes.
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Obrigado aos demais parceiros de negócios pelo apoio e o interesse, os quais contribuem
direta e indiretamente para o crescimento da Canopus.

Lucas Botelho Mattos – CEO.

CENÁRIO MACROECONÔMICO

A economia brasileira acelerou seu crescimento no terceiro trimestre de 2019, surpreendendo
a maioria das previsões. O consumo das famílias foi o principal determinante dessa
aceleração, enquanto o investimento manteve ritmo firme de expansão. Antes do fim do
exercício, os dados mais recentes da atividade econômica indicavam continuidade do
crescimento no último trimestre do ano em torno de 0,4% ante o trimestre anterior, e de 1,5%,
ante o 4º trimestre de 2018. Com isso, o crescimento do PIB no ano de 2019 se aproximou de
1,1%.

Por outro lado, a inflação oficial, fechando em torno 3,7%, manterá a tendência do ano anterior
nos menores patamares dos últimos 20 anos. As projeções para 2020 indicam aceleração do
crescimento do PIB, para 2,3%. Pelo lado da oferta, todos os setores terão aumento em sua
taxa de crescimento. Pelo lado da demanda, prevê-se forte aceleração do investimento e do
consumo das famílias, enquanto as exportações líquidas novamente absorverão esse aumento
da demanda doméstica, a exemplo do aconteceu em 2019.

Neste cenário, a Administração da Companhia demonstra otimismo em relação aos impactos
do contexto econômico em seus negócios, reforçando o seu plano de expansão, com o
registrado do maior VGV de lançamento e vendas da história da Companhia. Além disso,
aproveitamos a estabilidade do cenário econômica para reforçar nossa atuação no mercado
de alta renda e reforçar nossa estrutura de capital, o qual contribuirá para o crescimento
sustentável dos negócios.

MERCADO DE ATUAÇÃO E DEMANDA

O ano 2019 representou o primeiro ano de exercício do novo presidente do Brasil, eleito em
2018 e que conduzirá o país pelos próximos 3 anos. Entre diversos outros desafios, a questão
habitacional é uma das maiores prioridades da agenda nacional. Com déficit habitacional de
7,7 milhões de moradias e demanda de mais 17,5 milhões até 2042, os investimentos neste
segmento se tornam essenciais. O Brasil investe em programas habitacionais há mais de 70
anos, mais notadamente a partir dos anos 2000, com a criação da Carta de Crédito Individual
e Associativa no FGTS e mais tarde em 2009 com a criação do Programa Minha Casa Minha
Vida.
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Estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas trabalham na construção civil, considerando
empregos formais, informais e indiretos, os quais contribuem significativamente para o PIB e
arrecadação federal. Além disso, a indústria contribui para a transformação das cidades, com
investimentos em ruas e avenidas, iluminação pública, segurança, saúde, entre outros.

Finalmente, os valores dos descontos habitacionais oferecidos pela União resultam em
balanço fiscal positivo para a Federação, uma vez que os impostos pagos na venda dos
imóveis são superiores ao subsídio concedido.

A permanência do programa habitacional brasileiro é parte do programa de políticas públicas
do atual governo, o que garantirá a continuidade dos investimentos no setor. No entanto, o
formato vigente poderá sofrer pequenos ajustes, porém acreditamos que sem impactos
significativos no setor. Além disso, a ABRAINC (Associação Brasileira de Incorporadoras
Imobiliárias) vem debatendo diretamente com a equipe econômica a importância do programa
bem como as necessidades de melhoria do mesmo.

Além do segmento de imóveis econômicos, em função da concessão administração da PPP
Habitacional, que está sendo desenvolvida na área central do município de São Paulo, também
atuamos na oferta de imóveis para família de baixa renda sem exposição aos riscos
relacionados com o Programa Minha Casa Minha Vida.

Contudo, com a melhora do cenário econômico, retomamos o foco da Companhia para os
lançamentos de produtos destinado ao público de alta renda, em especial na cidade de São
Paulo, onde realizamos grande parte de nossas aquisições de novos terrenos em 2019.

A Companhia segmenta as incorporações residenciais nas seguintes categorias: (i) média- alta
renda; (ii) econômico premium e (iii) baixa renda, melhor descritos conforme a tabela a seguir:

Segmento Renda Familiar
Mensal

Valor do Ticket por
m²

Valor do Ticket da
Unidade

Média Alta De R$ 18 mil até
R$40 mil

Entre R$10 mil/m² e
R$15 mil/m²

De R$ 750 mil até
R$2 MM

Econômico Premium De R$ 4 mil até
R$10 mil

Entre R$6 mil/m² e
R$11 mil/m²

De R$ 240 mil até
R$400 mil

Baixa Renda Abaixo de R$3 mil Abaixo de
R$4 mil/m²

Abaixo de
R$200 mil

Nesse contexto, a Companhia entende que o seu posicionamento estratégico está maduro e
preparado para entregar os melhores resultados nos segmentos em que atua.
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Retorno ao Acionista

Considerando os dois últimos exercícios, a Companhia apresentou significativo aumento de
retorno ao acionista e do seu desempenho financeiro. Este ano a Companhia atingiu ROE
anualizado de 5,58%, representando um aumento de 5,2 p.p. em relação a 2018, conforme
demonstrado abaixo:

(Em milhares de reais) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Lucro Líquido 36.943 2.139 -49.006
Patrimônio Líquido 661.695 640.224 631.768
ROE 5,58% 0,33% -7,76%

No ano de 2019, a Companhia deliberou a distribuição de R$ 1,8 milhões em dividendos aos
acionistas, correspondente a aproximadamente 5% do lucro líquido do exercício, e reteve o
equivalente a R$ 32 milhões.

GOVERNANÇA

A Companhia adota práticas de governança corporativa e aquelas recomendadas e/ou
exigidas pela legislação aplicável. Aos órgãos de administração da Companhia são submetidas
decisões acerca de todas as operações da Canopus, conforme competência prevista no
Estatuto Social vigente da Companhia.

A Companhia está desenvolvendo e permanentemente aperfeiçoando seu processo de
governança corporativa com a adoção de diversas políticas: Política de Destinação de
Resultados, Política de Transações com Partes Relacionadas, Política de Negociação de
Valores Mobiliários, Política de Remuneração, Política de Indicação dos Membros do CA,
comitês e diretoria, Política de Divulgação de Informações, Política de Gerenciamento de
Riscos e Código de Conduta, que preveem as regras internas referentes ao tratamento e
medidas concretamente adotadas pela Companhia, na busca pelos melhores padrões de
governança, protegendo nossa reputação e preservando os valores da Canopus.

PREMIAÇÕES

Este ano a Canopus conquistou o 25º Prêmio Master Imobiliário, pela implantação do
Complexo Júlio Prestes I, que muito honrou a Companhia pelo sucesso na realização deste
ambicioso projeto.
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DESEMPENHO OPERACIONAL

Principais Indicadores

Dados Financeiros Consolidados 2019 2018 2017
Var.

2019 x
2018

Var.
2019 x
2017

Receita Líquida 274.303 171.874 113.884 60% 141%
Lucro Bruto 116.513 39.866 (22.464) 192% -619%
Margem Bruta Ajustada¹ 43,4% 23,2% -19,6% 20,2 p.p. 63,0 p.p.
EBITDA Ajustado 74.900 12.127 (53.952) 518% -239%
Margem EBITDA Ajustada 27,3% 7,1% -47,4% 20,2 p.p. 74,7 p.p.
Lucro Líquido 36.943 2.139 (49.006) 1627% -175%
Margem Líq. Antes Part. Minoritários 13,5% 1,2% -43,0% 12,3 p.p. 56,6 p.p.
Lucro por Ação (ex-tesouraria) 0,1398 0,0036 (0,1830) 3783% -176%
ROE (anualizado) 5,8% 0,2% -7,9% 5,60 p.p. 13,7 p.p.
Receita a Apropriar 604.722 726.941 653.095 -17% -7%
Lucro Bruto a Apropriar 295.028 363.976 408.421 -19% -28%
Margem Bruta a Apropriar 48,8% 50,1% 62,5% 1,3 p.p. 13,7 p.p.
Caixa (Dívida Líquida)  (67.243)  8.798  66.644 -864% -201%
Patrimônio Líquido 661.695 694.224 631.768 -5% 5%
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido -10,2% 1,3% 10,5% 11,5 p.p. 20,7 p.p.
Ativos Totais 910.923 882.184 861.387 3% 6%

Landbank

A Companhia entende que as dinâmicas apresentadas recentemente pelo mercado imobiliário
constituem um momento oportuno para continuação dos investimentos em terrenos,
principalmente na cidade de São Paulo, o que motivou a Companhia a aumentar os
investimentos realizados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía terrenos com um Valor Geral de Vendas
(“VGV”) de R$2.422 milhões, sendo que R$1.072 milhões foram provenientes de aquisições
realizadas no ano de 2019.

Vendas Contratadas

As receitas auferidas pela Companhia são provenientes principalmente de vendas contratadas
de unidades imobiliárias em estoques prontos, e da manutenção da receita relacionada à PPP
Habitacional, as quais são reconhecidas de acordo com a evolução financeira dos
empreendimentos imobiliários, de forma proporcional ao índice de execução das respectivas
obras (Percentage of Completion Method – PoC).
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Portanto, o reconhecimento de receita reflete os lançamentos e vendas de empreendimentos
que estão sendo construídos e/ou foram entregues. O reconhecimento de receita, e por
consequência do resultado operacional, dessa forma, ocorre pela combinação do desempenho
de vendas e da evolução financeira das obras. Assim, as receitas da Companhia variaram ao
longo dos exercícios de 2017, 2018 e 2019 de acordo com os respectivos volumes de vendas
contratadas e obras em andamento, ambos impactados pelo aumento do volume de vendas
das unidades imobiliárias em estoque nos últimos anos.

Produção

A Companhia atua no segmento de desenvolvimento imobiliário englobando as atividades de
incorporação e construção de empreendimentos, e prestação de serviços correlatos.  Esse
processo é sumariamente descrito pelas seguintes atividades: (i) prospecção e aquisição de
terrenos; (ii) desenvolvimento de produto e elaboração dos projetos; (iii) obtenção das licenças
necessárias para execução das obras e registro da incorporação; (iv) execução das obras e
(v) regularização do empreendimento, repasse e entrega aos adquirentes.

A Companhia atua predominantemente em incorporações residenciais, em oportunidades
economicamente atraentes, atua também na incorporação de empreendimentos comerciais de
small offices ou de lajes corporativas.

Crédito Imobiliário

A Companhia privilegia a comercialização com parcela de repasse bancário ao término das
obras, dessa forma, os adquirentes somente recebem as chaves após a assinatura da escritura
definitiva de venda e compra conjunta à assinatura do repasse com o agente financeiro. Em
alguns produtos, a Companhia promove financiamento direto ao adquirente após a entrega
das chaves, porém somente mediante a prévia assinatura de escritura definitiva de venda e
compra com cláusula de alienação fiduciária, como garantia de adimplemento do pagamento
das parcelas vincendas.

A maioria dos nossos clientes adquire as unidades mediante a utilização de financiamento
imobiliário concedido pelos Bancos. A Companhia possui 2(duas) modalidades de
financiamento imobiliário, a primeira delas durante o período de obra e, a segunda no final da
obra quando é concedido o habite-se do empreendimento.

Nos casos do financiamento imobiliário durante o período de obra, geralmente, temos como
Banco Parceiro a Caixa Econômica Federal – CAIXA.  As etapas deste processo, inicia com o
nosso time comercial, onde os compradores em potencial que expressam interesse na compra
de uma unidade são convidados a fornecer os documentos pessoais e a comprovação de
renda para preenchimento de uma proposta de compra da unidade.
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Após assinatura da promessa de compra e venda, monitoramos sistematicamente todo o
processo de repasse com o Correspondente Bancário, que geralmente, ocorre no prazo de até
45 dias. Este acompanhamento minucioso visa acelerar a entrada de caixa na Companhia,
haja vista que o valor de financiamento, geralmente, corresponde de 80% a 90% do saldo
devedor a ser pago pelo cliente.

Já a segunda modalidade de financiamento, chamada de repasse no final de obra, o cliente
obtém o financiamento bancário quando o habite-se é concedido do empreendimento. O time
de repasse da Companhia juntamente com a assessoria imobiliária, 60(sessenta) dias antes
da concessão do habite-se, aborda os clientes para iniciar o processo de aprovação do crédito
junto aos Bancos, tais como: ITAÚ, SANTANDER, BRADESCO, CAIXA, BANCO DO BRASIL,
etc.

O acompanhamento deste repasse é monitorado sistematicamente, através de ponto de
controle semanal para avaliar o mapeamento da carteira e quais clientes tem potencial para
obter o financiamento bancário, haja vista que o valor de financiamento, geralmente,
corresponde de 70% a 80% do saldo devedor a ser pago pelo cliente.

Consideramos continuamente que o financiamento bancário é crucial para a nossa atividade.
As novas linhas de produtos e planos de financiamento aceleram a entrada de caixa e facilita
os nossos clientes a pagar o saldo devedor existente. Nesse sentido, e em razão da redução
das taxas de juros com os Bancos, podemos verificar que isso ajuda alavancar as nossas
vendas e fortalecer a liquidez financeira da Companhia.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS

A seguir, apresentamos as informações sobre a atual estrutura financeira e patrimonial da
Companhia:

Em 31 de dezembro de
(R$milhares, exceto percentuais) 2019 2018 2017
(A) Empréstimos e Financiamentos 59.536 122.705 127.100
Financiamento à Construção(1)          42.009        105.678        112.563
Capital de Giro 17.527 17.027 14.537
FINAME e Leasing                  -                  -                  -
(B) Caixa, Equivalentes de Caixa e Aplicações financeiras 126.779 113.907 60.456
Caixa e equivalentes de Caixa 126.779 113.907 60.456
Aplicações financeiras - - -
(C=A-B) Dívida Líquida -        67.243            8.798          66.644
(D) Patrimônio Líquido e participação dos não controladores        661.695        640.224        631.768
(E=C/D) Dívida Líquida/Patrimônio Líquido e participação dos não controladores -10% 1% 11%

Os administradores da Companhia acreditam que o setor de incorporação imobiliária passa
por um bom momento e apresenta uma tendência de melhora significativa das atividades, seja
em razão da retomada da economia, redução dos juros, criação de alternativas de
financiamento para as empresas e consumidores, bem como um déficit habitacional relevante
em todos os segmentos de atuação da Companhia (econômico, média e alta renda).
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A Companhia apresenta índices de alavancagem que seus administradores consideram baixos
e está preparada e tem condições de acessar o mercado para fazer frente a oportunidades
que surjam no setor. Além disso, acredita estar bem posicionada em mercados de atuação
que combinam atividade econômica relevante, forte demanda e geração de renda, com um
banco de terrenos diversificado.

DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO CONSOLIDADO

Nota: As informações contidas e analisadas a seguir são derivadas das demonstrações financeiras consolidadas
relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Exercício
Encerrado
em 31 de

dezembro de
2019

% Exercício
Encerrado
em 31 de

dezembro de
2018

% Variação
Total Total 2019

Demonstrações de Resultados - Consolidada (R$ milhares) X

2018

Receita operacional líquida 274.303 100,00% 171.874 100,00% 59,60%
Custo dos imóveis vendidos e serviços prestados (157.791) -57,52% (132.008) -76,81% 19,53%
Lucro (prejuízo) bruto 116.512 42,48% 39.866 23,19% 192,26%

Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (23.166) -8,45% (19.340) -11,25% 19,79%
Despesas comerciais (5.622) -2,05% (4.074) -2,37% 37,97%
Despesas tributárias (4.983) -1,82% (5.811) -3,38% -14,26%
Resultado com equivalência patrimonial (1.557) -0,57% (2.222) -1,29% -29,91%
Outras receitas (despesas) operacionais 252 0,09% 99 0,06% 154,42%

(35.076) -12,79% (31.348) -18,24% 11,89%
Resultado financeiro
Despesas financeiras (45.009) -16,41% (32.323) -18,81% 39,25%
Receitas financeiras 12.076 4,40% 43.626 25,38% -72,32%

(32.933) -12,01% 11.303 6,58% -391,36%

Lucro (prejuízo) antes dos imposto de renda e da contribuição social 48.503 17,68% 19.821 11,53% 144,71%

Imposto de renda e contribuição social (11.560) -4,21% (17.682) -10,29% -34,62%

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 36.943 13,47% 2.139 1,24% 1627,24%

Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas:
Não controladores (1.406) -0,51% (1.233) -0,72% 14,03%
Controladores 35.537 12,96% 906 0,53% 3823,33%

Receita Operacional Líquida

A receita líquida totalizou R$274 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019,
um crescimento de 59% em relação aos R$172 milhões realizados no exercício encerrado em
31 de dezembro de 2018, reflexo do diferencial dos nossos produtos e retomada do mercado.
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Lucro Bruto

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, o lucro bruto chegou a R$ 116 milhões,
190% superior ao valor atingido no ano anterior, que correspondeu a R$ 40 milhões. A margem
bruta acumulada no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de 42%, 19 p.p. acima
do exercício encerrado em 2018, de 23%, como resultado do nosso foco em excelência
operacional.

Despesas Comerciais

As despesas comerciais passaram de R$ 4 milhões no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2018, representando 2% da receita operacional líquida da Companhia, para R$
5,6 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, mantendo-se estável em 2%
da receita operacional líquida da Companhia. O crescimento no valor nominal deve-se ao
aumento no volume de vendas, que resultam em aumento nas despesas de marketing e
comissões de vendas.

Despesas Gerais e Administrativas

As despesas gerais e administrativas (incluindo a remuneração da Administração) totalizaram
R$ 23 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, aumento de R$ 4 milhões
quando comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando
correspondeu a R$ 19 milhões. O aumento é impacto do crescimento operacional, observado
pelo correspondente crescimento do faturamento, porém em margem muito inferior ao mesmo,
demonstrando a política de melhor eficiência operacional.

Resultado Financeiro

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, o resultado financeiro alcançou -R$ 33
milhões, comparado com R$ 11 milhões no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Este desempenho é explicado, principalmente, pelas despesas relacionadas às operações
financeiras de realização de parte da carteira de recebíveis da Companhia.

LAJIDA (EBITDA)

O LAJIDA consolidado (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização ou EBITDA
em inglês) teve uma grande evolução, conforme demonstrado no quadro abaixo:
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(R$ mil) 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 Variação 31/12/2019
x 31/12/2018

Variação 31/12/2018
x 31/12/2017

Lucro Líquido 36.943 2.139 -49.006 1627,12% -104%
IR/CSLL 11.560 17.682 6.772 -34,62% 161%
Resultado Financeiro
Líquido 32.933 -11.303 -13.021 -391,37% -13%

Depreciação e amortização 1.664 1.604 -1.736 3,74% - 192%
EBITDA 83.100 10.122 -56.991 720,99% -118%
Margem EBITDA (%) 30,29% 5,89% -50,04% 24.41 p.p 56 p.p
Encargos financeiros
capitalizados 2.647 2.522 166 4,96%  1419%

Variação INCC Unidades
não entregues -5.009 2.776 298 -280,48%  832%

Lucro operacional não
Controladores -5.768 -3.291 2.582 75,28%  -227%

EBITDA Ajustado 74.970 12.129 -53.945 518,11% -122%
Margem EBITDA (%)
Ajustado   27,33% 7,06% - -47,37%  20.27p.p  54,5 p.p

O aumento de 720,99% do EBITDA entre os exercícios de 2018 e 2019 reflete a consistente
evolução do resultado operacional da Companhia.

Níveis de endividamento e características das dívidas

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo total de empréstimos e financiamentos da Companhia
era de R$ 59 milhões, enquanto a posição de caixa, equivalentes de caixa e aplicações
financeiras era de R$127 milhões. Em 31 de dezembro de 2019, 34,61% da dívida bruta tinha
perfil de longo prazo, conforme demonstrado abaixo:

(R$milhares)
Ano de vencimento Saldo

2020 38.930
2021 17.160
2022 3.446
Total 59.536

A Companhia acredita que o perfil da dívida é confortável face seus compromissos e sua
capacidade de geração de caixa, e que a mesma está preparada e tem a capacidade de obter
novos recursos no mercado, caso seja necessário.

Na maioria dos nossos empreendimentos, os financiamentos à produção são amortizados
mediante o repasse do saldo devedor do comprador do imóvel junto à Companhia para a
instituição financeira provedora do financiamento utilizado na condução do empreendimento,
ou para outra instituição financeira de preferência do cliente. Nesses casos, o cronograma de
amortização desta modalidade de financiamento não resulta em exposição de caixa para a
Companhia.
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A tabela abaixo evidencia a relevante redução da dívida bruta da Companhia:

Em 31 de dezembro de
Dívida Bruta (R$milhares) 2019 2018 2017

Financiamento à Construção  42.009 105.678 112.563
FINAME e leasing financeiro de equipamentos - - -
Capital de Giro 17.527 17.027 14.537

Total 59.536 122.705 127.100
Parcela Circulante 38.930 42.603 29.307
Parcela não Circulante 20.606 80.102 97.793

Os empréstimos e financiamentos da Companhia são divididos em duas principais
modalidades, a saber:

Financiamento à construção:
Modalidade de financiamento que tem por objetivo financiar os empreendimentos durante seu
período de construção. As taxas de juros aplicáveis a estes empréstimos variam, conforme a
operação, entre 8,16% e 11% ao ano, com correção pela TR. Estas operações são garantidas
por hipotecas dos imóveis dos respectivos empreendimentos. O saldo devedor dos
financiamentos contratados pela Companhia sob esta modalidade em 31 de dezembro de 2019
era de R$ 42.009 mil, sendo que R$ 25.423 mil se referiam a empréstimos contratados junto
ao Banco Bocom BBM, R$ 10.964 mil junto ao Banco Mercantil e R$ 5.621 mil junto ao Banco
Bradesco.

Financiamento Ativo Fixo:
Operação contratada com o objetivo de financiar aquisição de ativo fixo da Companhia. A taxa
de juros é de 2,2% ao ano e o prazo de vencimento é de 7 anos. O saldo devedor em 31 de
dezembro era de R$ 17.527 mil.

RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03 informamos que os nossos auditores
independentes - ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. (EY) - não
prestaram durante o ano de 2019 serviços que não os relacionados à auditoria externa. A
política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes assegura que
não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade.
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CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

Conforme art. 30 do Estatuto Social da Companhia: A Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal (se instalado), efetivos e suplentes, obrigam-
se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Novo Mercado, na
forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com
ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho
fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de setembro
de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado
de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos
regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480, a Diretoria declara que
discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores
independentes e com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019.

AGRADECIMENTOS

A Administração da Canopus agradece aos acionistas, aos Conselheiros, aos clientes e
fornecedores, aos investidores e parceiros financeiros e às instituições financeiras pelo apoio
e confiança, e aos seus colaboradores pela dedicação e empenho, responsáveis, em grande
parte, pelos resultados alcançados.

Belo Horizonte, 07 de fevereiro de 2020.

A Administração

Lucas Botelho Mattos – CEO

Leigmar Marques Costa Martins - CONTROLLER
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Canopus Holding S.A.
Belo Horizonte - MG

Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
CVM

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Canopus Holding S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Canopus Holding S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais
de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil,
registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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 suas controladas, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfase

Conforme descrito na Nota Explicativa 2.2, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada pela
Companhia para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade
imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, segue o
entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 sobre a aplicação
do NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a
descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.

Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.

Reconhecimento de receitas de unidades imobiliárias não concluídas e de serviços de
construção

Conforme mencionado nas Notas Explicativas 2.3 e 2.6, a Companhia e suas controladas
reconhecem suas receitas dos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias não concluídas
e as receitas de prestação de serviços de construção utilizando-se do método de Porcentagem de
Conclusão - “POC” (Percentage of Completion).

O método POC requer que a Administração da Companhia estime os custos a incorrer até a
conclusão da construção e entrega das chaves das unidades imobiliárias vendidas dos
empreendimentos de incorporação imobiliária e de cada etapa dos serviços de construção. A partir
daí, com base nos custos incorridos e nas condições contratuais, estima-se o valor justo das receitas
de vendas e serviços que serão reconhecidas em cada período, na proporção em relação ao que foi
estimado.
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Devido à relevância, complexidade e julgamentos envolvidos na determinação das receitas de vendas
e serviços de construção a serem reconhecidas, e o risco de impactos relevantes no resultado de
cada período que essas mudanças de estimativas podem trazer, consideramos este assunto
significativo para nossa auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto:

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o entendimento dos processos
relacionados ao reconhecimento da receita de venda de unidades imobiliárias não concluídas e
prestação de serviços de construção, que compreendem a elaboração, revisão e aprovação
tempestiva dos orçamentos de custos a incorrer, bem como a comparação e teste por amostragem
dos custos incorridos, onde foram inspecionados contratos, pagamentos realizados e documentos
que corroboravam essas transações. Adicionalmente, envolvemos nossos especialistas em avaliação
patrimonial com o objetivo de nos auxiliar na identificação de evidências contrárias à estimativa de
custos a incorrer, analisando os estágios de execução de determinadas obras, e verificando se o
período previsto para conclusão das mesmas nos respectivos orçamentos da Companhia e suas
controladas correspondiam aos respectivos estágios de construção.

Além de confrontarmos os registros auxiliares do POC com os saldos contábeis, considerando os
diversos sistemas que suportam essas transações, calculamos de forma independente os valores das
receitas de venda de unidades imobiliárias não concluídas e serviços de construção e inspecionamos,
por amostragem, os documentos que suportavam as unidades vendidas consideradas no POC.

Efetuamos procedimentos analíticos para avaliar mudanças significativas nas margens e orçamentos
dos empreendimentos imobiliários para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em
comparação ao exercício anterior, bem como avaliamos as divulgações efetuadas pela Companhia e
suas controladas.

Baseados nos resultados dos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos aceitáveis as
estimativas preparadas pela Administração relacionadas aos saldos das receitas de venda de
unidades imobiliárias não concluídas e prestação de serviços de construção no contexto das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto, assim como as
respectivas divulgações apresentadas nas notas explicativas 2.2, 2.6 a) e 16.1, referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
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Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

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 detecta 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 obtivemos 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.

 Obtivemos 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 suas controladas.

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.
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 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, inclusive essas divulgações e se as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

 Obtivemos 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 individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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 tenhas
sidos identificadas durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2020.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Rogério Xavier Magalhães
Contador CRC-1MG080613/O-1
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Canopus Holding S.A.

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 38.503 24.263 16.100 126.779 113.907 60.456
Títulos e valores mobiliários - - - - - 3.786
Contas a receber 5 - - 1 109.635 155.301 178.669
Estoques 7 - - - 441.558 411.510 416.810
Impostos a recuperar 922 713 1.159 1.782 1.677 2.085
Despesas antecipadas 58 107 107 4.614 1.602 2.418
Créditos diversos  6 465 11 2.250 41.425 1.685 7.041
Total do ativo circulante 39.948 25.094 19.617 725.793 685.682 671.265

Não circulante
Contas a receber 5 - - - 112.912 122.071 109.840
Estoques 7 - - - 10.008 20.951 19.857
Créditos diversos  6 9.950 22.814 26.561 13.656 4.340 3.900
Depósitos judiciais 8.1 - - - 5.343 4.918 4.837
Investimentos 9 572.472 551.362 549.321 28.584 29.594 35.776
Imobilizado 10 9.505 9.865 10.224 14.532 14.533 15.817
Intangível - - 95 95 95
Total do ativo não circulante 591.927 584.041 586.106 185.130 196.502 190.122

Total do ativo 631.875 609.135 605.723 910.923 882.184 861.387
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Controladora Consolidado
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 11 17.527 366 313 38.930 42.603 29.307
Fornecedores - 15 4 3.594 5.442 8.673
Obrigações trabalhistas e

tributárias 12 21 25 19 11.117 9.146 8.419
Imposto de renda e contribuição

social 12 - - - 7.252 5.706 4.385
Adiantamento de clientes 13 - - - 95.748 37.387 42.629
Outras contas a pagar 14 - - - 13.344 108 164
Total do passivo circulante 17.548 406 336 169.985 100.392 93.577

Não circulante
Empréstimos e financiamentos 11 - 16.661 14.224 20.606 80.102 97.793
Adiantamento de clientes 13 - - - 8.699 19.299 19.299
Obrigações tributárias 12 - - - 18.073 14.989 3.070
Imposto de renda e contribuição

social 12 - - - 17.248 13.858 2.602
Dividendos a pagar 1.730 13.320 13.278 1.730 13.320 13.278
Outras contas a pagar 14 - - - 12.887 - -
Total do passivo não circulante 1.730 29.981 27.502 79.243 141.568 136.042

Patrimônio líquido 16
Capital social 412.479 412.479 396.479 412.479 412.479 396.479
Adiantamento para futuro

aumento de capital - - 16.000 - - 16.000
Reserva legal 14.805 13.028 12.983 14.805 13.028 12.983
Reserva especial de lucros - - - 4.364 4.364 4.364
Reserva de lucros retidos 185.313 153.241 152.423 180.949 148.877 148.059

612.597 578.748 577.885 612.597 578.748 577.885

Participação de não controladores - - - 49.098 61.476 53.883

Total do patrimônio líquido 612.597 578.748 577.885 661.695 640.224 631.768

Total do passivo e patrimônio
líquido 631.875 609.135 605.723 910.923 882.184 861.387

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
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Canopus Holding S.A.

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Notas 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Receita operacional líquida 17 - - - 274.303 171.874 113.884
Custo dos imóveis vendidos e

serviços prestados 18 - - - (157.791) (132.008) (136.348)
Lucro (prejuízo) bruto - - - 116.512 39.866 (22.464)

Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas 18 (1.009) (1.130) 1.785 (23.166) (19.340) (20.299)
Despesas comerciais 18 (6) (2) (8) (5.622) (4.074) (4.749)
Despesas tributárias 18 (405) (195) (333) (4.983) (5.811) (3.498)
Resultado com equivalência

patrimonial 9 36.693 5.025 (47.123) (1.557) (2.222) (4.836)
Outras receitas (despesas)

operacionais - (373) (133) 252 99 591
35.273 3.325 (45.812) (35.076) (31.348) (32.791)

Resultado financeiro
Despesas financeiras 19 (4.397) (5.786) (2.092) (45.009) (32.323) (8.878)
Receitas financeiras 19 4.661 3.367 2.326 12.076 43.626 21.899

264 (2.419) 234 (32.933) 11.303 13.021

Lucro (prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social 35.537 906 (45.578) 48.503 19.821 (42.234)

Imposto de renda e contribuição
social 20 - - - (11.560) (17.682) (6.772)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 35.537 906 (45.578) 36.943 2.139 (49.006)

Lucro (prejuízo) líquido atribuível
aos acionistas:

Não controladores 1.406 1.233 (3.428)
Controladores 35.537 906 (45.578) 35.537 906 (45.578)

Resultado Líquido por ação em R$ -
Básico e Diluído 16.3 0,1398 0,0036 (0,1830)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
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Canopus Holding S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 35.537 906 (45.578) 36.943 2.139 (49.006)
Outros resultados abrangentes - - - - - -
Resultado abrangente do semestre 35.537 906 (45.578) 36.943 2.139 (49.006)

Resultado abrangente atribuível a:
Acionistas não controladores - - - 1.406 1.233 (3.428)
Acionistas controladores 35.537 906 (45.578) 35.537 906 (45.578)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
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Canopus Holding S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Controladora  Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 35.537 906 (45.578) 36.943 2.139 (49.006)
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício

Depreciação e amortização 360 359 (2.889) 1.664 1.604 (1.736)
Resultado de equivalência patrimonial (36.693) (5.025) 47.123 1.557 2.222 4.836
Baixas do ativo imobilizado - - 3.349 296 2.701
Impostos provisionados e não pagos - - 5.578 22.819 1.561

Lucro (prejuízo) líquido ajustado (796) (3.760) (1.344) 49.091 29.080 (41.644)
(Aumento) redução dos ativos operacionais

Contas a receber - - - 54.825 11.137 9.049
Estoques - - - (19.105) 4.206 (32.579)
Depósitos judiciais - - - (425) (81) (2.921)
Créditos diversos 12.201 6.432 (28.793) (49.161) 5.324 447
Despesas antecipadas 49 - - (3.012) 816 609

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações trabalhistas e tributárias (4) 6 (46) 12.226 7.113 3.278
Fornecedores (15) 11 4 (1.848) (3.231) (444)
Outras contas a pagar - - - 26.123 (56) (23)
Adiantamento de clientes - - - 47.761 (5.242) (2.258)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - (7.813) (4.709) (4.358)

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades
operacionais 11.435 2.689 (30.179) 108.662 44.357 (70.844)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Acréscimo (decréscimo)  de investimentos 15.583 2.984 22.947 (547) 3.960 (6.462)
Títulos e valores mobiliários - - 6.869 - 3.786 3.083
Aquisição de imobilizado - (5.012) (616) (3.083)
Caixa líquido (gerado) aplicado nas atividades de

investimentos 15.583 2.984 29.816 (5.559) 7.130 (6.462)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Ingresso de empréstimos 867 2.829 214 2.296 72.513 42.328
Amortização dos empréstimos (55.237) (61.648) (18.772)
Juros pagos (368) (339) - (10.229) (15.261) (12.976)
Adiantamento para futuro aumento de capital - - 16.000 - - 16.000
Dividendos pagos a acionistas não controladores (13.277) - (13.277) -
Aumento (redução) de não controladores - - (13.784) 6.360 19.633
Caixa líquido gerado nas atividades de

financiamento (12.778) 2.490 16.214 (90.231) 1.964 46.213
Aumento (diminuição) saldos de caixa e

equivalentes de caixa 14.240 8.163 15.851 12.872 53.451 (31.093)
Variação líquida no exercício
Caixa e equivalentes de caixa no início do

exercício 24.263 16.100 249 113.907 60.456 91.549
Caixa e equivalentes de caixa no final do

exercício 38.503 24.263 16.100 126.779 113.907 60.456
Aumento (redução) saldos de caixa e

equivalentes de caixa 14.240 8.163 15.851 12.872 53.451 (31.093)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.

161



13

Canopus Holding S.A.

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Receitas
Vendas de imóveis e prestação de

serviços - - - 283.953 188.733 117.096
Outras receitas e (despesas)

operacionais - (373) (133) 252 99 591
- (373) (133) 284.205 188.832 117.687

Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas - - - (64.409) (55.670) (63.194)
Materiais, energia, serviços de terceiros

e outros (251) (313) (217) (54.791) (44.591) (49.032)
Outros (224) (280) (475) (18.448) (13.798) (15.437)

(475) (593) (692) (137.648) (114.059) (127.663)

Valor adicionado bruto (475) (966) (825) 146.557 74.773 (9.976)

Depreciação e amortização, líquidas (360) (359) 2.889 (1.664) (1.604) 1.736

Valor adicionado líquido produzido pela
Companhia (835) (1.325) 2.064 144.893 73.169 (8.240)

Valor adicionado recebido em
transferência
Resultado de equivalência patrimonial 36.693 5.025 (47.123) (1.557) (2.222) (4.836)
Receitas financeiras 4.661 3.367 2.326 12.076 43.626 21.899

41.354 8.392 (44.797) 10.519 41.404 17.063

Valor adicionado total a distribuir 40.519 7.067 (42.733) 155.412 114.573 8.823

Distribuição do valor adicionado
Pessoal 180 180 420 47.267 39.759 35.469
Impostos, taxas e contribuições 405 195 333 26.193 40.352 13.482
Remuneração de capitais de terceiros 4.397 5.786 2.092 45.009 32.323 8.878
Lucros retidos / Prejuízo do exercício

atribuído aos acionistas controladores 35.537 906 (45.578) 35.537 906 (45.578)
Parcela do resultado atribuído a

acionistas não controladores - - - 1.406 1.233 (3.428)
40.519 7.067 (42.733) 155.412 114.573 8.823

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

14

1. Contexto operacional

A Canopus Holding S.A. (“Companhia” ou “Canopus”), constituída em 17 de maio de 2011, com
sede em Belo Horizonte, é uma sociedade anônima de capital fechado, e tem como controlador
direto e controlador final a família Mattos. A Companhia tem como objeto social a participação
como quotista ou acionista em outras empresas. As investidas da Companhia estão dedicadas às
seguintes atividades: (i) construção civil em geral, sob qualquer modalidade; (ii) incorporação de 
imóveis residenciais ou comerciais e edifícios em condomínio; e (iii) locação de imóveis próprios.

Em 4 de setembro de 2012 foram finalizadas as negociações entre a Canopus e o International
Finance Corporation em conjunto com IFC ALAC, International Finance Corporation African, Latin
American and Caribbean Fund, coletivamente denominados “IFC”, membros do Banco Mundial,
com a emissão, em 26 de dezembro de 2012, de 40.199.142 ações ordinárias em nome do IFC
no montante de R$123.378, totalmente integralizados.

O Banco Mundial, através do IFC, tem por objetivo permitir que empresas e instituições
financeiras atuantes em mercados emergentes possam criar empregos, melhorar a governança
corporativa e desempenho ambiental, contribuindo com suas comunidades locais.

Um evento relevante para o Grupo Canopus foi a assinatura do primeiro contrato, no Brasil, de
uma Parceria Público-Privada (PPP), voltada para a construção de 3.683 habitações de interesse
social e mercado popular. Essa parceria foi idealizada pelo Governo do Estado de São Paulo,
através de concorrência internacional em que a Canopus foi a vencedora dessa primeira etapa.
Este projeto é um marco na história da habitação do país pela forma inovadora do seu
desenvolvimento bem como pelo porte da operação.

Do total de habitações da primeira fase, 2.260 serão unidades de interesse social (um a seis
salários mínimos) e 1.423 unidades voltadas para o segmento popular (seis a dez salários
mínimos). As obras estão sendo realizadas no Centro Expandido (território da área central da
cidade de São Paulo), com prazo de até seis anos após a aprovação dos projetos.

A seguir, apresentamos a tabela das obras concluídas até 31 de dezembro 2019 com recebíveis
e/ou estoque em aberto.
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1. Contexto operacional--Continuação

a) Obras concluídas com recebíveis em aberto e/ou estoque

Empresa %
Participação Empreendimento Tipo Localização

Canopus Empreendimentos e
Incorporações Ltda. 100 Ed. Mont Serrat Residencial Carmo Sion - BH

Canopus Empreendimentos e
Incorporações Ltda. 100 Ed. Inovatto Residencial Nova Lima - MG

Canopus Empreendimentos e
Incorporações Ltda. SCP Cidade
Jardim

99 Cidade Jardim Golden Flat Flat Cidade Jardim - BH

Canopus Empreendimentos e
Incorporações Ltda. SCP Riviera 100 Loteamento Riviera Loteamento Nova Lima - MG

Construtora Canopus Rio Ltda. SCP
Rio 87,16 Ed. Quintas da Península/ Ed.

Aquarela Residencial Barra - RJ

Construtora Canopus Rio Ltda. SCP
Soul Península 80 Ed. Harmony / Ed. Energy / Ed.

Liberty Residencial Rio de Janeiro - RJ

Canopus Desenvolvimento Imobiliário
Ltda. 100 Ed. Perfetto Residencial Prado - BH

Canopus Desenvolvimento Imobiliário
Ltda. 50 Centro Clínico Cleo Octávio Comercial Brasília - DF

Canopus Desenvolvimento Imobiliário
Ltda. 100 Ed. Constelação Residencial Sabará - MG
Canopus Desenvolvimento Imobiliário
Ltda. 100 Ed. Oceana Waterfront Residencial Rio de Janeiro - RJ

Construtora Canopus São Paulo Ltda. 100 Ed. Canopus Corporate
Alphaville Comercial Alphaville - Barueri

Construtora Canopus São Paulo Ltda. 100 Condomínio Über Itaim Residencial São Paulo - SP
Construtora Canopus São Paulo Ltda. 100 Ed. Originalle Ipiranga Residencial São Paulo - SP
Canopus Time São Paulo Ltda. 100 Cond. Time São Paulo Residencial Vila Sônia - SP
Lacasa Empreendimentos Ltda. 100 Canopus Corporate Savassi Comercial Funcionários - BH
BH Caiçara Empreendimento Imobiliário
SPE Ltda. 100 Ed. Inspiratto Residencial Belo Horizonte - MG

PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. 100 Obra São Caetano A Residencial  São Paulo - SP
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. 100 Obra Alameda Glete A Residencial  São Paulo - SP
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. 100 Complexo Júlio Prestes I e II Residencial  São Paulo - SP
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. 100 República A Residencial  São Paulo - SP

Construtora Emcasa Ltda. 100 Residencial Planalto Residencial
MCMV João Monlevade-MG

Construtora Emcasa Ltda. 100 Residencial Breno Garcia II Residencial
MCMV Gravataí - RS

Construtora Emcasa Ltda. (SCP CCM) 50 Residêncial Salvação Residencial
MCMV Santarém - PA

A Companhia participa de empreendimentos imobiliários por meio de Sociedades em Conta
de Participação (“SCPs”) e Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”). As operações das
SCPs são efetuadas em nome do sócio ostensivo que geralmente é o líder do projeto.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis

2.1. Continuidade operacional

As normas contábeis requerem que ao elaborar as demonstrações financeiras, a
administração deve fazer a avaliação da capacidade de a entidade continuar em operação
no futuro previsível. A administração, considerando o equilíbrio observado do seu capital
circulante líquido e sua expectativa de geração de caixa suficiente para liquidar os seus
passivos para os próximos 12 meses, concluiu que não há nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando e,
portanto, concluiu que é adequado a utilização do pressuposto de continuidade operacional
para a elaboração de suas demonstrações financeiras.

2.2. Base de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem a Lei das Sociedades por
Ações bem como os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e também de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (“International Financial Reporting Standards -
IFRS”) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM
e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, as quais consideram, adicionalmente, a
Norma Brasileira de Contabilidade, CPC 47 (IFRS 15), que dispõe sobre a receita de
contrato com cliente, bem como de determinados assuntos relacionados ao significado e à
aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, benefícios e controle na venda
de unidades imobiliárias pelas empresas de incorporação imobiliária no Brasil, base para o
reconhecimento de receitas.

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de
valor, exceto, pela valorização de determinados ativos e passivos financeiros, os quais,
quando aplicável, são mensurados pelo valor justo.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota
explicativa 2.7.

A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão dessas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas em 7 de fevereiro de 2020.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.3. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas, coligadas e as operações em
conjunto com ou sem personalidade jurídica são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações
contratuais da Companhia.

 As demonstrações financeiras das controladas e controladas em conjunto, para fins de
equivalência patrimonial, são elaboradas para o mesmo período de divulgação que a
Companhia e, quando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis
estejam de acordo com as adotadas pela Companhia.

A participação societária no resultado das controladas e controladas em conjunto são
demonstradas no resultado da controladora como equivalência patrimonial, representando
o lucro líquido da investida atribuível aos controladores. Após a aplicação do método da
equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda
adicional do valor recuperável sobre o investimento da Companhia em sua sociedade
controlada e controladas em conjunto. A Companhia determina, em cada data de
fechamento, se há evidência objetiva de que os investimentos em controladas e
controladas em conjunto sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a
Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a
diferença entre o valor recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante
na demonstração do resultado da controladora.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.3. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação

A tabela a seguir apresenta as participações da Canopus em cada uma de suas investidas,
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Empresa % - Participação direta e indireta
Airosa Emp. Imob. Ltda. 100
Alvarenga Emp. Imob. Ltda. 100
BH Caiçara Empreendimento Imobiliário SPE Ltda 100
Boa Viagem Empreend. Imob 100
Canopus Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 100
Canopus DI SCP Grajaú 100
Canopus Empreendimentos e Incorporações Ltda. 100
Canopus Time São Paulo Ltda. 100
Cardeal Arcoverde E.Imob. 100
Construtora Canopus Rio Ltda. 100
Construtora Canopus São Paulo Ltda. 100
Construtora Emcasa Ltda. 100
Gopus Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. 50
Lacasa Empreendimentos Ltda. 100
Pavão Empreendimento Imob 100
PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. 100
Quatá Empreendimento Imob 100
SCP Cidade Jardim 100
SCP RIO 87,16
SCP Riviera 100
SCP Soul Península 80
Upperstay Gestão Imob. 100
Vega Serv. Imobiliários 100

Os exercícios sociais das controladas incluídas na consolidação são coincidentes com os
da controladora e as práticas e políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme nas
empresas consolidadas. Para a consolidação, os seguintes critérios são adotados: (i)
eliminação dos investimentos em empresas controladas, bem como os resultados das
equivalências patrimoniais; (ii) eliminações correspondentes a saldos de ativos e passivos e 
(iii) cálculo e demonstração isolada do valor da participação dos acionistas minoritários.

2.4. Moeda funcional e moeda de apresentação

Os montantes apresentados nas demonstrações financeiras da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("a
moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão
apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de
apresentação da Companhia.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.5. Apresentação de informações por segmento

Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os
quais informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma
regular pelo principal tomador de decisões operacionais na decisão sobre como alocar
recursos para um segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. A
Administração da Companhia efetua a tomada de decisões com base nas demonstrações
financeiras consolidadas, e consequentemente, possui um segmento denominado
“Negócios Imobiliários”.

2.6. Principais práticas contábeis

a) Apuração e apropriação do resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis

Os resultados são registrados pelo regime de competência.

Venda de bens (Incorporação imobiliária)

Nas vendas de unidades concluídas e serviços prestados, a receita é reconhecida no
momento em que a venda é efetivada ou o serviço é executado, independentemente do
prazo de recebimento do valor contratual, e as receitas são mensuradas pelo valor justo
da contraprestação recebida ou a receber.

Nas vendas de unidades não concluídas são observados os seguintes procedimentos:

O custo incorrido (custo do terreno, construção e outros gastos referente à incorporação
imobiliária) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao
resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado
ao estoque.

As receitas de vendas e as receitas de prestação de serviços de construção são
apropriadas ao resultado, utilizando-se o método do percentual de conclusão – “POC” de
cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incorrido
ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos.

Os montantes das receitas de vendas e serviços reconhecidas superiores aos valores
efetivamente recebidos de clientes são registrados em ativo circulante ou não circulante,
na rubrica “Contas a receber”. Os montantes recebidos de clientes superiores aos
valores reconhecidos de receitas são contabilizados na rubrica “Adiantamentos de
clientes".
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

a) Apuração e apropriação do resultado de incorporação imobiliária e venda de imóveis--
Continuação

Venda de bens (Incorporação imobiliária)--Continuação

A receita de venda está apresentada ao seu valor justo, em função ao ajuste a valor
presente efetuado sobre as contas a receber de empreendimentos em construção.

Receitas e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras,
reconhecidas no resultado, através do método dos juros efetivos e os juros e correções
monetárias sobre contas a receber de unidades vendidas após a entrega das chaves.

As despesas financeiras abrangem os custos de empréstimos que são registrados em
despesa financeira no período em que são incorridos. Custos de empréstimos
compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao
empréstimo.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos
de caixa de curto prazo e para investimentos de longo prazo. A Companhia e suas
controladas consideram equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um
insignificante risco de mudança de valor e resgatável em até três meses.

c) Contas a receber

Contas a receber está substancialmente representado pelos créditos a receber
(circulante e não circulante), e são provenientes das vendas de unidades imobiliárias
residenciais (denominadas “clientes de incorporação de imóveis”), e da execução de
serviços por administração de obras (denominados “clientes de prestação de
serviços”).
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis—Continuação

c) Contas a receber--Continuação

Contas a receber de clientes, de unidades lançadas, porém não concluídas, são
constituídas aplicando-se o percentual de evolução da obra (POC) sobre a receita das
unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de venda
(atualização monetária), deduzindo-se as parcelas recebidas. Caso o montante das
parcelas recebidas for superior ao da receita acumulada reconhecida, o saldo é
classificado como adiantamento de clientes, no passivo.

O saldo de contas a receber de clientes de imóveis não concluídos encontra-se
demonstrado pelo seu valor presente líquido, isto é, descontado ao valor presente pela
diferença dos juros contratuais cobrados posterior a entrega do imóvel e a taxa de
correção das prestações quando da construção do imóvel (INCC).

Se o prazo de recebimento do equivalente ao saldo de contas a receber é de um ano
ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, a
parcela excedente está apresentada no ativo não circulante.

A provisão para perda esperada para risco de crédito é estabelecida quando existe
uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber.
Adicionalmente, a Companhia também avaliou as contas a receber de forma
prospectiva (sempre considerando as garantias concedidas), de acordo com o conceito
de perdas esperadas descrito no IFRS 9/CPC 48 e, por isso, quando material, a
Companhia reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do
reconhecimento inicial dos recebíveis.

Consequentemente, o valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é
reconhecida na demonstração do resultado. Se, em um período subsequente, o valor
da perda por “impairment” diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente
a um evento que ocorreu após o “impairment” ser reconhecido (como uma melhoria na
classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por “impairment” reconhecida
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6.. Principais práticas contábeis--Continuação

d) Estoques

Representados por unidades imobiliárias concluídas e em construção, com intenção de
venda e estoques de terrenos. Estes são registrados pelo custo histórico de formação
que incluem todos os gastos correlacionados, diretamente vinculados e mensuráveis,
inclusive operações de permuta calculadas pelo seu valor justo.

Estão classificados nas seguintes contas: estoque de terrenos, estoque de imóveis
concluídos e estoque de imóveis em construção.

Os estoques de terrenos a incorporar com expectativa de utilização superior a 12
meses são classificados como ativos não circulantes.

Permutas

A mensuração do valor justo das permutas é definida em conexão com os
compromissos contratuais assumidos e pelo preço médio de venda no momento do
lançamento do empreendimento. Neste ato reconhece-se também o ônus na conta de
“Adiantamentos de clientes”.

Obrigações e adiantamentos de clientes por aquisição de terrenos

Nas operações de aquisições de terrenos, os compromissos podem ser assumidos
para pagamento em espécie ou com a entrega de futuras unidades imobiliárias. No
caso de compromissos assumidos para entrega de futuras unidades imobiliárias, o
reconhecimento contábil se dá pelo preço médio de venda no momento do lançamento
do empreendimento.

e) Despesas comerciais

As despesas com publicidade, propaganda, marketing, promoções e outras atividades
comerciais correlatas não fazem parte do custo de construção do imóvel, e são
reconhecidas e apropriadas ao resultado no momento em que ocorrem, com base em
sua veiculação.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

e) Despesas comerciais--Continuação

As despesas com estande de vendas, incluindo a sua construção, decoração,
mobiliária e manutenção, são reconhecidas como ativo imobilizado, desde que o prazo
de vida útil estimado não seja inferior a 12 meses, e a sua depreciação é apropriada ao
resultado como despesa comercial durante a sua vida útil.

Comissões pagas aos corretores relativas às vendas de unidades de cada
empreendimento são apropriadas ao resultado observando-se o mesmo critério
adotado para reconhecimento das receitas, conforme descrito na Nota 2.6.a.

f) Imobilizado

São apresentados pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. As depreciações são
computadas pelo método linear, levando em consideração as taxas descritas na
Nota 10 e reconhecidas no resultado do período.

O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados e ajustados, se
necessário, na data de encerramento do exercício.

g) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso controlado pela
Companhia e/ou por suas controladas decorrente de eventos passados e do qual se
espera que resulte em benefícios econômicos futuros.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia e/ou suas controladas
possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado,
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo.

h) Impostos

Imposto de renda e contribuição social correntes

As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante de
impostos são aquelas que estão em vigor na data do balanço em que a Companhia e
suas controladas operam e geram receita tributável.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

h) Impostos--Continuação

Imposto de renda e contribuição social correntes--Continuação

A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a
regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.

A legislação fiscal (Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995) permite que os tributos
sejam recolhidos sobre as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias
com base em regime de caixa e não com base no critério descrito na Nota 2.6.a. para
reconhecimento dessas receitas.

Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia e suas controladas
optaram pelo regime tributário de lucro real, lucro presumido e pelo Regime Especial
de Tributação (RET). Para as empresas optantes pelo lucro real, o imposto de renda e
a contribuição social são calculados observando-se os critérios estabelecidos pela
legislação fiscal vigente, pelas alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de
10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Para as empresas
optantes pelo RET a base de cálculo do imposto é calculada sobre as receitas
recebidas dos empreendimentos com patrimônio afetado, as quais são tributadas pela
a alíquota fixada em 4%, sendo 0,37% de PIS, 1,71% de COFINS, 1,26% de IRPJ e
0,66% de CSLL. Para as empresas optantes pelo regime tributário de lucro presumido,
a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% (incorporação
imobiliária, inclusive atualização monetária) e 32% (prestação de serviços), a da
contribuição social à razão de 12% (incorporação imobiliária) e 32% (prestação de
serviços) e 100% sobre as receitas financeiras, sobre as quais se aplicam as alíquotas
regulares do respectivo imposto e contribuição.

No caso específico das obras contratadas no âmbito do programa Minha Casa Minha
Vida, os tributos federais correspondem a 1% do valor da receita recebida.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

h) Impostos--Continuação

Imposto sobre vendas

Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas
exceto: (1) quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou
serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto
sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de
despesa, conforme o caso; (2) quando os valores a receber e a pagar forem
apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas; e (3) o valor líquido dos
impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos
valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.

i) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários de longo prazo, quando existentes, são atualizados
monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor
presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente
registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.

j) Redução ao valor recuperável (impairment)

A Companhia avalia, ao menos uma vez ao ano, a indicação de fatores que
acarretariam a redução ao valor recuperável dos itens de investimentos, ativo
imobilizado e intangível. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017 não foram identificados fatores que possam acarretar redução dos valores
desses ativos.

k) Instrumentos financeiros

i) Ativos financeiros

A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as
seguintes categorias: custo amortizado, valor justo por meio do resultado, e valor
justo por meio dos outros resultados abrangentes. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação
2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

k) Instrumentos financeiros--Continuação

i) Ativos financeiros--Continuação

Ativos financeiros ao custo amortizado

São classificados como ativos financeiros, os ativos mantidos para receber os
fluxos de caixa contratuais nas datas específicas, de acordo com o modelo de
negócios da Companhia.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Os ativos financeiros classificados como valor justo por meio do resultado são os
que não possuem definição específica quanto à manutenção para receber os
fluxos de caixa contratuais nas datas específicas ou para realizar a vendas desses
ativos no modelo de negócios da Companhia.

Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes

Os ativos financeiros classificados como valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são todos os outros ativos não classificados nas categorias acima.

ii) Passivos financeiros

Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de
empréstimos, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. A
Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento
do seu reconhecimento inicial.

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for paga, revogada,
cancelada ou expirar.

Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial se,
e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os
montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, ou de realizar o
ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

175



Canopus Holding S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

27

2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

l) Transações em moeda estrangeira

Os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira são convertidos para Reais
com base nas taxas de câmbio oficiais nas datas dos balanços. Os ativos e passivos
em Reais e sujeitos à indexação são atualizados monetariamente com base nos
índices aplicáveis vigentes nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas cambiais e
as variações monetárias são reconhecidos no resultado.

m) Investimentos

Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, as informações financeiras
das controladas e das controladas em conjunto são reconhecidas através do método
de equivalência patrimonial, com base nas demonstrações financeiras levantadas
pelas respectivas investidas nas mesmas datas-bases e critérios contábeis dos
balanços da Companhia. Nas demonstrações financeiras consolidadas, as informações
financeiras das controladas em conjunto são reconhecidas através do método de
equivalência patrimonial, com base nas demonstrações financeiras levantadas pelas
respectivas investidas nas mesmas datas-bases e critérios contábeis dos balanços da
Companhia.

n) Provisões

As provisões para garantia e provisão para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária)
são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado
com segurança.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é
determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo.

Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

n) Provisões--Continuação

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a
qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos
específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do
tempo é reconhecido como despesa financeira.

o) Resultado por ação

O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível
aos acionistas controladores da Companhia, e a média ponderada das ações
ordinárias em circulação no respectivo exercício. A Companhia não possui
instrumentos de diluição, consequentemente, o resultado diluído por ação se equivale
ao resultado básico por ação.

p) Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa foi elaborada pelo método indireto de acordo com
o Pronunciamento Técnico NBC TG 3 (R3).

q) Demonstração do valor adicionado

A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada,
é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e tem como
finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante um
determinado período. A DVA foi preparada de acordo com o Pronunciamento Técnico
NBC TG 9 – Demonstração do Valor Adicionado e com base em informações obtidas
dos registros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações
financeiras.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação

2.6. Principais práticas contábeis--Continuação

r) Benefício a empregados

a) Prêmio de aposentadoria

Os empregados que possuem um mínimo de 5 anos ininterruptos de tempo de
serviço na mesma empresa, em um único contrato de trabalho, e que se
aposentarem de acordo com o tempo de serviço integral exigido e regulamentado
pela legislação da Previdência Social, terão direito a prêmio no valor de 40% do
saldo dos depósitos realizados pela empresa na sua conta vinculada do FGTS,
relativamente ao período em que nela prestaram serviços, observando alguns
critérios. Na data do balanço, a Companhia revisa suas posições para avaliar
possíveis obrigações referentes ao prêmio de aposentadoria. A Companhia não
tem histórico de pagamento de prêmio de aposentadoria.

2.7. Julgamentos e estimativas contábeis

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça julgamentos
e estimativas e adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes
apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo
imobilizado, a provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para realização dos
estoques, provisão para perda sobre impostos a recuperar, provisões fiscais, trabalhistas e
cíveis, e investimentos controlados em conjunto. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes
ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e premissas, no
mínimo, trimestralmente.

As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão contempladas a seguir.

a) Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias em construção

Para fins de aplicação da política contábil de reconhecimento de receita de unidades
imobiliárias em construção, a administração segue a CPC 47 (IFRS 15) – Receita de
Contrato com Cliente.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas
contábeis--Continuação
2.7. Julgamentos e estimativas contábeis--Continuação

a) Reconhecimento de receita de unidades imobiliárias em construção--Continuação

A Companhia e suas controladas usam o método de Porcentagem de Conclusão
(POC) para contabilizar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos
de incorporação imobiliária e na prestação de serviços. O uso do método POC requer
que a Companhia estime os custos a serem incorridos até o término da construção e
entrega das chaves das unidades imobiliárias pertencentes a cada empreendimento de
incorporação imobiliária para estabelecer uma proporção em relação aos custos já
incorridos. A receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelo valor justo
da receita das vendas contratadas. Dessa forma, a receita é reconhecida
continuamente ao longo da construção do empreendimento de incorporação
imobiliária. Essa determinação requer um julgamento significativo por parte da
administração.

b) Custo orçado das obras

Os custos orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a
incorrer para o encerramento das obras, são revisados periodicamente no decorrer das
obras, e o efeito destas revisões nas estimativas afeta o resultado da Companhia e
suas controladas, como descrito acima na Nota explicativa 2.6.a.

c) Ajuste a valor presente da carteira de recebíveis da PPP Habitacional

Considerando as peculiaridades do Contrato de PPP, que envolvem o reconhecimento
de uma carteira de recebíveis de longo prazo (20 anos) e o cumprimento de diversas
obrigações contratuais neste mesmo prazo, impostas pela concessão administrativa
firmada com o Estado de São Paulo, a Companhia avalia que os referidos recebíveis
estão mais susceptíveis às variações macroeconômicas e à concentração de riscos de
crédito quando comparados com os recebíveis de incorporações normais. Neste
contexto, a Companhia estimou como adequada a aplicação da taxa de desconto de
16% a.a. para o ajuste a valor presente da carteira de recebíveis da PPP Habitacional.
A determinação da referida taxa de desconto requer um julgamento significativo por
parte da administração, sendo que eventual revisão da taxa de desconto aplicada
impactará significativamente no resultado da Companhia.
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3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC e
IASB

O Grupo adotou o CPC 06 (R2)/ IFRS 16 – “Arrendamentos” e o ICPC 22 – “Incerteza sobre
Tratamentos de Tributos sobre o Lucro” a partir de 1º de janeiro de 2019.

O CPC 06 (R2) / IFRS 16 determina que os arrendatários passem a ter que reconhecer o passivo
dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os
contratos de arrendamento mercantil, podendo ficar fora do escopo da norma os contratos de
curto prazo ou de pequeno valor.

Os arrendamentos, então classificados como operacionais, eram contabilizados à medida que a
contraprestação era mensurada.

Com o CPC 06 (R2) / IFRS 16, esses contratos passam a figurar nas rubricas do ativo “Direito de
Uso” e do passivo “Arrendamentos a Pagar”. Esse reconhecimento inicial será realizado pelo
preço de custo.

Após o reconhecimento inicial, o ativo de direito de uso será depreciado conforme o tempo que a
Companhia espera obter benefício econômico com o bem arrendado e o passivo do
arrendamento a pagar será atualizado conforme as taxas previstas em contrato e reduzido
conforme os pagamentos das contraprestações sejam realizados.

A Companhia revisou todos os contratos de arrendamento e concluiu que a maior parte se refere
a arrendamentos de curto prazo, de baixo valor e ainda arrendamentos nos quais não controla o
ativo e nem direciona o uso. Estes arrendamentos continuarão sendo reconhecidos linearmente
como despesas no resultado do exercício. Com relação aos demais arrendamentos, a
Companhia avaliou os impactos que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 teve sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019.

Os principais contratos de arrendamentos referem-se aos contratos de aluguéis dos escritórios
em São Paulo e Rio de Janeiro. Sendo assim, as alterações decorrentes da adoção do CPC 06
(R2) / IFRS 16 foram as seguintes:

(a) Efeito de um ativo de direito de uso (ativo imobilizado) e um passivo de arrendamento (outras
contas) no balanço patrimonial consolidado da Companhia no montante de R$712,
reconhecidos em 1º de janeiro de 2019.

(b) Taxa de juros incremental de financiamento do arrendatário – A Companhia considerou, para
os contratos com terceiros, taxa nominal de juros necessárias para adquirir ativos em
condições similares aqueles aluguéis contratados baseado nos nossos contratos de
financiamentos.

180



Canopus Holding S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

32

3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC--
Continuação

(c) Depreciação do ativo de direito de uso – Os contratos de arrendamento da Companhia não
possuem cláusulas que permitam a Companhia exercer a aquisição da propriedade do ativo
ao final do prazo de arrendamento. Dessa forma, a vida útil desses ativos, na ausência de
perda ao valor recuperável, será o prazo contratual (inclusive considerando eventual prazo
de renovação ou término antecipado conforme julgamento da Companhia), o que for menor.
A Companhia adotará a alocação da depreciação do ativo de direito de uso de forma
sistemática e linear no resultado do exercício na linha competente a sua natureza. Ressalta-
se que a Companhia reavaliará periodicamente a vida útil dos direitos de uso sempre que
apresentar alterações nos planos comerciais estratégicos e intenções dos locadores na
continuidade do contrato.

Efeito de transição

A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada,
a qual não exige a reapresentação dos valores correspondentes e possibilita a adoção de
expedientes práticos. Portanto, a informação comparativa de 2018 não foi reapresentada. Na
transição, para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC
06(R2) / IFRS 16, os passivos de arrendamento serão mensurados pelo valor presente dos
pagamentos de aluguéis remanescentes, descontados pela taxa de empréstimo incremental da
Companhia em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso foram mensurados ao valor
equivalente ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial, acrescidos dos pagamentos
antecipados e deduzidos dos incentivos recebidos dos arrendadores. A Companhia optou por
utilizar o expediente prático de transição e não reconhecer os ativos de direito de uso e os
passivos de arrendamento para alguns arrendamentos de ativos de baixo valor, bem como com
prazos de arrendamento inferiores a 12 meses.

A Companhia reconhece os pagamentos associados a esses arrendamentos como despesa pelo
método linear ao longo do prazo do arrendamento. Adicionalmente, a Companhia não
considerará custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação
inicial.

Ao mensurar os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente
classificados como arrendamentos operacionais, a Companhia descontará os pagamentos do
arrendamento utilizando a sua taxa nominal incremental de empréstimo em 1º de janeiro de 2019.
A taxa aplicada foi de 8,16% ao ano, dependendo dos prazos dos contratos.
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3. Novas normas, alterações e interpretações de normas emitidas pelo CPC--
Continuação

ICPC 22 (IFRIC 23) – Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro

A ICPC 22 (IFRIC 23) esclarece como mensurar e reconhecer os tributos sobre o lucro quando
há incertezas.

Esta interpretação trata: (a) se a entidade deve considerar tratamentos fiscais incertos
separadamente; (b) as premissas que a entidade deve elaborar sobre o exame de tratamentos
fiscais por autoridades fiscais; (c) como a entidade deve determinar lucro tributável (prejuízo
fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas
fiscais, e (d) como a entidade deve considerar mudanças em fatos e circunstâncias.

A Companhia não identificou impactos materiais com relação à adoção da nova interpretação.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017   31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Caixas 1 2 4 260 383 356
Bancos 10 14 18 2.439 19.864 4.142
Aplicações financeiras 38.492 24.247 16.078 124.080 93.660 55.958
Total 38.503 24.263 16.100 126.779 113.907 60.456

A Companhia e suas controladas, seguindo suas políticas de aplicações de recursos, têm
mantido suas aplicações financeiras em investimentos de baixo risco junto a instituições
financeiras de primeira linha no Brasil. Dado o perfil de liquidez imediata das aplicações, elas são
consideradas como equivalentes de caixa. Essas aplicações financeiras têm rendimento atrelado
ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com remuneração que varia entre 89% e 106%
do CDI, conforme natureza e prazo de cada instrumento.
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5. Contas a receber

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Clientes de incorporação imobiliária 472.576 360.761 423.795
Clientes de prestação de serviços 25.062 16.710 17.577
Ajustes a valor presente (273.480) (98.488) (151.252)
Provisão para perdas (1.611) (1.611) (1.611)
Total 222.547 277.372 288.509

Circulante 109.635 155.301 178.669
Não circulante 112.912 122.071 109.840

(a) Em decorrência dos critérios de reconhecimento de receita mencionados na Nota 2.6.a, o saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda
não concluídas não está integralmente refletido nas demonstrações financeiras, uma vez que o seu registro é limitado à parcela da receita
reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já quitadas.

Na Nota 16.2 são apresentados os saldos a receber não reconhecidos nas demonstrações financeiras.

A Companhia efetuou o cálculo a valor presente das contas a receber para unidades não
concluídas e utilizou a taxa média de desconto de 6% a.a., que corresponde ao custo médio
ponderado de captação da Companhia, descontando-se a inflação, para os contratos normais de
incorporação imobiliária. Para o contrato da PPP Habitacional firmado com o Estado de São
Paulo foi utilizado a taxa de 16% a.a., que reflete a maior susceptibilidade dessa carteira de
crédito às variações macroeconômicas e a riscos inerentes ao contrato de longo prazo com o
Poder Público (prazo de 20 anos).

Entre os riscos que justificam a aplicação da referida taxa de desconto, destaca-se a
possibilidade de o Poder Público rescindir unilateralmente o Contrato de PPP antes do prazo
estipulado, o que pode ocorrer caso a Companhia não cumpra as suas obrigações de
implantação das 3.693 unidades habitacionais, além da prestação de serviços de apoio à gestão
condominial, gestão da carteira de mutuários, trabalho técnico social e de manutenção predial
previstos no Contrato da PPP. Nesse caso, embora a Companhia faça jus ao recebimento das
contraprestações pagas pelo Poder Público de acordo com a entrega de cada empreendimento,
é possível que eventual indenização devida à Companhia pelos valores de investimento não
amortizados possa ser insuficiente para compensar a perda de lucro futuro e, em caso de
extinção do Contrato de PPP por inadimplemento da Companhia, o valor da indenização poderá
ser reduzido em razão da imposição de penalidades pelo Poder Público.

Em relação à provisão para perdas esperadas, as estimativas realizadas pela Companhia levam
em conta que os financiamentos próprios realizados pela Companhia envolvem necessariamente
o pagamento de entrada de mais de 30% do valor do imóvel antes da entrega das chaves e a
constituição de garantia real por meio de alienação fiduciária dos próprios imóveis vendidos.
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5. Contas a receber--Continuação

As contas a receber de venda de imóveis estão substancialmente atualizadas pela variação do
Índice Nacional da Construção Civil (INCC) até a entrega das chaves. Após a entrega das
chaves, as contas a receber são atualizadas pelo IGP-M acrescidas de juros de mercado.

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as contas a receber de incorporação de imóveis e
prestação de serviços apresentam os seguintes vencimentos:

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

A vencer 208.175 261.755 267.445
Vencidos
de 0 a 30 dias 76 282 2.320
de 31 a 60 dias 813 331 789
de 61 a 90 dias 20 609 37
de 91 a 120 dias 1.269 137 507
de 121 a 150 dias 5 109 2.345
de 151 a 180 dias 4 103 604
acima de 180 dias 13.796 15.657 16.073
(-) Provisão para perdas (1.611) (1.611) (1.611)

222.547 277.372 288.509

6. Créditos diversos

Controladora Consolidado
Descrição 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Securitização de recebíveis (i) - - - 38.158 - -

Empréstimo de mútuo (ii) - - 24.182 - -

Redução de capital (iii) 9.926 13.126 2.250 - - -

Dividendos propostos - 9.689 2.379 - - -

Outros 489 10 - 16.923 6.025 10.941
10.415 22.825 28.811 55.081 6.025 10.941

Circulante 465 11 2.250 41.425 1.685 7.041
Não circulante 9.950 22.814 26.561 13.656 4.340 3.900

(i) No Consolidado o valor de R$ 38.158 refere-se a parte da operação de securitização de recebíveis da PPP Habitacional, cujo valor será
recebido em janeiro de 2020.

(ii) Contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e sua subsidiária integral PPP Habitacional SP Lote 1 S/A, no valor total de R$ 24.182
em 31/12/2017, sem taxa de remuneração e totalmente quitado durante o exercício de 2018.

(iii) O valor de R$ 9.926 na Controladora em 31 de dezembro de 2019 é referente a redução de capital nas empresas Canopus
Empreendimentos (R$6.006) e Canopus Desenvolvimento (R$3.920). O valor em 31 de dezembro de 2018 na Controladora é referente a
redução de Capital nas Empresas Canopus Empreendimentos (R$9.206) e Canopus Desenvolvimento (R$3.920). Para o valor em 31 de
dezembro de 2017 o valor é referente a redução de Capital na Empresa Canopus Empreendimentos no valor de R$2.250.
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7. Estoques

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Terrenos 157.980 74.154 71.180
Imóveis concluídos 276.249 349.532 339.009
Imóveis em construção 16.756 8.497 24.267
Adiantamento a fornecedores 581 278 2.211
Total 451.566 432.461 436.667

Circulante 441.558 411.510 416.810
Não circulante 10.008 20.951 19.857

Esta rubrica inclui os apartamentos a serem vendidos, concluídos e em construção, e terrenos
para futuras incorporações.

Em 31 de dezembro de 2019, do total do saldo consolidado de imóveis concluídos, R$174.736
refere-se unidades imobiliárias recebidas em pagamento à projetos iniciados, mas ainda não
lançados (R$82.651 em 31 de dezembro de 2018 e R$95.447 em 31 de dezembro de 2017
respectivamente).

7.1. Juros capitalizados

Os juros incorridos referentes aos financiamentos à produção estão contabilizados nas
rubricas de “Imóveis em construção” e “Imóveis concluídos”, e os mesmos são apropriados
ao resultado em decorrência das vendas. Nas demonstrações financeiras consolidadas
foram capitalizados juros no montante de R$7.165 em 31 de dezembro de 2019, R$12.591
em 31 de dezembro de 2018 e R$11.197 em 31 de dezembro de 2017. A taxa média
utilizada para a capitalização dos juros foi de 9,28% em 31 de dezembro de 2019 (10,18%
a.a. em 31 de dezembro de 2018 e 10,06% a.a. em 31 dezembro de 2017).

185



Canopus Holding S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

37

8. Depósitos judiciais e contingências

8.1. Depósitos judiciais

São representados por depósitos efetuados por conta de ações trabalhistas, cíveis e
tributárias em andamento, as quais estão sendo discutidas na esfera judicial.

Consolidado

31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019
Tributária 2.445 24 - 2.469
Cível 1.398 135 (73) 1.460
Trabalhista 1.075 390 (51) 1.414
Total 4.918 549 (124) 5.343

31/12/2017 Adições Baixas 31/12/2018
Tributária 2.585 38 (178) 2.445
Cível 1.411 1 (14) 1.398
Trabalhista 841 323 (89) 1.075
Total 4.837 362 (281) 4.918

31/12/2016 Adições Baixas 31/12/2017
Tributária 226 2.415 (56) 2.585
Cível 1.585 40 (214) 1.411
Trabalhista 105 744 (8) 841
Total 1.916 3.199 (278) 4.837

8.2. Contingências

Durante o curso normal de seus negócios, a Companhia fica exposta a certas
contingências e riscos, que incluem processos tributários, trabalhistas e cíveis. Em 31 de
dezembro de 2019 a Companhia possuía processos avaliados pelos assessores jurídicos
como sendo de risco possível conforme quadro abaixo:

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Cível 9.401 938 -
Trabalhista 698 2.908 -
Tributária 2.208 2.150 2.060
Total 12.306 5.996 2.060
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9. Investimentos

a) Controladora

As principais informações sobre as controladas são:

31/12/2019

Controladas Participação Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Resultado
líquido Investimentos

Resultado
de

equivalência
Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 100,00% 13.563 6.951 (6.758) 13.563 (6.758)
Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 100,00% 110.206 8.230 (3.648) 110.206 (3.648)
Construtora Canopus São Paulo Ltda. 100,00% 87.815 28.777 4.346 87.815 4.346
Construtora Canopus Rio Ltda. 100,00% 169.538 - (931) 169.538 (931)
Construtora Emcasa Ltda. 100,00% 9.468 909 (11.822) 9.468 (11.822)
Lacasa Engenharia Ltda. 100,00% 22.283 843 544 22.283 544
BH Caiçara Empreend Imob. SPE Ltda. 100,00% 39.380 8.824 876 39.380 876
PPP Habitacional SP Lote 1 S/A 100% 87.734 41.974 54.190 87.734 54.190
VEGA SERV. IMOB. Ltda 100,00% 1 - - 1 -
Cardeal Arcoverde 99,90% 5.858 - (102) 5.852 (102)
Pavão Emp.Imob. 99,90% 9.538 - (1) 9.528 (1)
Alvarenga Emp. 100,00% 1.095 - - 1.095 -
Upperstay Gestão Imobiliária Ltda. 100,00% 1 - - 1 -
Airosa Emp. Imob. 100,00% 5.214 - - 5.214 -
Quata 99,90% 10.691 - (1) 10.679 (1)
Boa Viagem Emp. Imob. Ltda. 90,00% 115 - - 115 -

Total Investimentos 572.472 36.693

2019

Controladas Patrimônio
líquido

Capital
social AFAC Outros

Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 13.563 40.943 740 (28.120)

Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 110.206 110.086 2.930 (2.810)

Construtora Canopus Rio Ltda. 169.538 115.596 105 53.837

Construtora Emcasa Ltda. 9.468 65.398 250 (56.180)

BH Caiçara Empreend Imob. SPE Ltda. 39.380 28.871 215 10.294

Cardeal Arcoverde 5.858 5.515 445 (102)

Pavão Emp.Imob. 9.538 8.372 1.166 -

Alvarenga Emp. 1.095 51 1.045 (1)

Airosa Emp. Imob. 5.214 312 4.902 -

Quata 10.691 10.431 260 -

12.058
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9. Investimentos--Continuação

a) Controladora--Continuação

31/12/2018

Controladas Participação Patrimônio  líquido
Receita
líquida

Resultado
líquido Investimentos

Resultado de
equivalência

Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 99,9999886% 15.641 4.214 (8.474) 15.641 (8.474)
Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 99,9999886% 62.176 10.535 1.961 62.176 1.961
Construtora Canopus São Paulo Ltda. 99,9999886% 122.609 8.922 4.221 122.609 4.221
Construtora Canopus Rio Ltda. 99,9999886% 168.709 - (8.319) 168.709 (8.319)
Construtora Emcasa Ltda. 99,9999886%  15.505 648 (18.258)  15.505 (18.258)
Lacasa Engenharia Ltda. 99,9999886% 25.739 973 1.106 25.739 1.106
BH Caiçara Empreend Imob. SPE
Ltda. 99,9999886% 47.084 2.986 2.009 47.084 2.009
PPP Habitacional SP Lote 1 S/A 100% 93.899 25.084 30.779 93.899 30.779
Total Investimentos 551.362 5.025

2018

Controladas Patrimônio
líquido

Capital
social AFAC Outros

Construtora Emcasa Ltda. 15.505 54.197 5.665 (44.357)

Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 15.641 33.983 3.020 (21.362)

Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 62.176 52.540 8.798 838

BH Caiçara Empreend Imob. SPE Ltda. 47.084 26.601 2.270 18.213

Construtora Canopus Rio Ltda. 168.709 78.810 35.131 54.768

54.884

31/12/2017

Controladas Participação
Patrimônio

líquido
Receita líquida

31/12/2017
Resultado líquido

31/12/2017 Investimentos
Resultado de
equivalência

Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 99,9999886% 36.095 6.399 (4.998) 36.095 (4.998)
Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 99,9999886% 69.245 30.559 (2.372) 69.245 (2.372)
Construtora Canopus São Paulo Ltda. 99,9999886% 126.443 3.641 (4.235) 126.443 (4.235)
Construtora Canopus Rio Ltda. 99,9999886% 147.336 (21.442) (15.547) 147.336 (15.547)
Construtora Emcasa Ltda. 99,9999886% 30.363 28.150 (26.100) 30.363 (26.100)
Lacasa Engenharia Ltda. 99,9999886% 24.772 187 (136) 24.772 (136)
BH Caiçara Empreend Imob. SPE Ltda. 99,9999886% 49.009 (8.635) (3.754) 49.009 (3.754)
PPP Habitacional SP Lote 1 S/A 100% 64.831 75.025 10.019 64.831 10.019

113.884 (47.123) 548.094 (47.123)
Controladas em conjunto

Antares Energia FI Particip Infraestrut 21,1800000% 5.739 - - 1.227 -
- - 1.227 -

Total investimentos 549.321 (47.123)
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9. Investimentos--Continuação

a) Controladora--Continuação

2017

Controladas Patrimônio
líquido

Capital
social AFAC Outros

Construtora Emcasa Ltda. 30.363 54.197 2.265 (26.099)

Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 69.245 62.540 7.828 (1.123)
BH Caiçara Empreend Imob. SPE

Ltda. 49.009 26.601 2.270 20.138

Construtora Canopus Rio Ltda. 147.336 78.810 5.341 63.185

17.704

A movimentação dos investimentos em controladas é a seguinte:

Controladas Participação 31/12/2018
Integralização

AFAC Lucros
Recebidos

Equivalência
patrimonial 31/12/2019(redução) de

capital
Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 100,00% 15.641 - 4.680 - (6.758) 13.563

Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 100,00% 62.176 10.210 41.468 - (3.648) 110.206

Construtora Canopus São Paulo Ltda. 100,00% 122.609 - (20.210) (18.930) 4.346 87.815

Construtora Canopus Rio Ltda. 100,00% 168.709 - 1.760 - (931) 169.538

Construtora Emcasa Ltda. 100,00% 15.505 - 5.785 - (11.822) 9.468

Lacasa Engenharia Ltda. 100,00% 25.739 - (3.000) (1.000) 544 22.283

BH Caiçara Empreend Imob. SPE Ltda. 100,00% 47.084 - 215 (8.795) 876 39.380

PPP Habitacional SP Lote 1 S/A 100% 93.899 - 1.645 (62.000) 54.190 87.734

VEGA SERV. IMOB. Ltda 100,00% - 1 - - `- 1

Cardeal Arcoverde 99,90% - 5.509 445 - (102) 5.852

Pavão Emp.Imob. 99,90% - 8.363 1.166 - (1) 9.528

Alvarenga Emp. 100,00% - 50 1.045 - - 1.095

Upperstay Gestão Imobiliária Ltda. 100,00% - 1 - - 1

Airosa Emp. Imob. 100,00% - 312 4.902 - - 5.214

Quata 99,90% - 10.420 260 - (1) 10.679

Boa Viagem Emp. Imob. Ltda. 90,00% - 115 - - - 115
Total Investimentos 551.362 34.981 40.161 (90.725) 36.693 572.472
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9. Investimentos--Continuação

a) Controladora--Continuação

Controladas Participação 31/12/2017

Integralização
(redução) de

capital AFAC
Lucros

Recebidos

Equivalênci
a

patrimonial 31/12/2018
Canopus Empreend. e Incorp.
Ltda. 99,9999886% 36.095 (15.000) 3.020 - (8.474) 15.641
Canopus Desenv. Imobiliário
Ltda. 99,9999886% 69.245 (10.000) 970 - 1.961 62.176
Construtora Canopus São Paulo
Ltda. 99,9999886% 126.443 - - (8.055) 4.221 122.609
Construtora Canopus Rio Ltda. 99,9999886% 147.336 - 29.790 (98) (8.319) 168.709
Construtora Emcasa Ltda. 99,9999886% 30.363 - 3.400 - (18.258) 15.505
Lacasa Engenharia Ltda. 99,9999886% 24.772 - - (139) 1.106 25.739
BH Caiçara Empreend Imob.
SPE Ltda. 99,9999886% 49.009 - - (3.934) 2.009 47.084
PPP Habitacional SP Lote 1 S/A 100% 64.831 5.598 - (7.309) 30.779 93.899
Total Investimentos 548.094 (19.402) 37.180 (19.535) 5.025 551.362

Controladas em conjunto

Antares Energia FI Particip.
Infraestrutura 21,1800000% 1.227 (1.227) - - - -

1.227 (1.227) - - - -
Total investimentos 549.321 (20.629) 37.180 (19.535) 5.025 551.362

Controladas Participação 31/12/2016

Integralização
(redução) de

capital AFAC
Lucros

Recebidos
Equivalência
patrimonial 31/12/2017

Canopus Empreend. e
Incorp. Ltda. 99,9999886% 77.093 (36.000) - - (4.998) 36.095
Canopus Desenv. Imobiliário
Ltda. 99,9999886% 85.239 - 7.978 (21.600) (2.372) 69.245
Construtora Canopus São
Paulo Ltda. 99,9999886% 137.812 - - (7.134) (4.235) 126.443
Construtora Canopus Rio
Ltda. 99,9999886% 155.772 - 7.111 - (15.547) 147.336
Construtora Emcasa Ltda. 99,9999886% 53.435 - 2.265 763 (26.100) 30.363
Lacasa Engenharia Ltda. 99,9999886% 26.908 (1.600) - (400) (136) 24.772
BH Caiçara Empreend Imob.
SPE Ltda. 99,9999886% 50.843 - 2.270 (350) (3.754) 49.009
PPP Habitacional SP Lote 1
S/A 100% 32.289 27.702 - (5.179) 10.019 64.831
Total Investimentos 619.391 (9.898) 19.624 (33.900) (47.123) 548.094

Controladas em conjunto

Antares Energia FI Particip.
Infraestrutura 21,1800000% - 1.227 - - - 1.227

- 1.227 - - - 1.227

Total investimentos 619.391 (8.671) 19.624 (33.900) (47.123) 549.321
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9. Investimentos--Continuação

b) Consolidado

As principais informações sobre as controladas em conjunto são:
Dezembro-2019

Consolidado Participação
Patrimônio

Líquido
Receita
Líquida

Resultado
líquido Investimentos

Resultado de
equivalência

Omicron
Empreendimentos
Imobiliários S/A 50% 21.185 - (1.613) 10.593 (1.090)
Ébalo
Empreendimentos e
Participações Ltda. 31,60% 47.433 - (20) 14.989 (6)
SCP Altamira 50% (736) - (2) (367) (1)
SCP Colatina 50% (834) - - (417) -
SCP Estância 50% (5.971) - (46) (2.986) (23)
SCP Gurupi 50% 2.177 - (6) 1.088 (3)
SCP Itabaiana 50% (3.874) - (1) (1.937) (1)
SCP Itaituba 50% (598) - (3) (299) (1)
SCP Lagarto 50% (188) - (6) (94) (3)
SCP Mateus Leme 50% 6.881 - (10) 3.441 (5)
SCP Montes Claros I 50% (9) - - (4) -
SCP Montes Claros II 50% 1.976 - - 988 -
SCP Para de Minas I 50% (5) - - (3) -
SCP Para de Minas II 50% 5.007 - - 2.509 -
SCP Santa Cruz do Sul 50% (8.668) - (84) (4.334) (42)
SCP Santarem 50% (7.926) (1) (355) (3.964) (178)
SCP Sousa 50% 2.908 - (89) 1.453 (45)
SCP Uberlândia 50% (945) 38 (46) (472) (23)
SCP Varginha II 50% 2.214 - (29) 1.106 (15)
SCP CCM 50% 9.956 - (243) 4.979 (121)
SCP Uberaba 50% 1.975 - - 988 -
SCP Varginha I 50% 2.655 - - 1.327 -
Total 28.584 (1.557)
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9. Investimentos--Continuação

b) Consolidado--Continuação
Dezembro 2018

Consolidado Participação
Patrimônio Líquido

31/12/2018
Receita Líquida

31/12/2018
Resultado líquido

31/12/2018 Investimentos
Resultado de
equivalência

Omicron Empreendimentos
Imobiliários S/A 50% 23.379 8.520 (1.676)  11.683 (838)
Ébalo Empreend. e Participações
Ltda. 31,60% 47.068 22 (119) 14.873 (38)
SCP Altamira 50% (733) - 24 (366) 12
SCP Colatina 50% (834) - - (417) -
SCP Estância 50% (5.925) - (243) (2.963) (121)
SCP Gurupi 50% 2.183 - (64) 1.091 (32)
SCP Itabaiana 50% (3.873) - (1) (1.936) (1)
SCP Itaituba 50% (595) - (14) (298) (7)
SCP Lagarto 50% (182) - (23) (91) (11)
SCP Mateus Leme 50% 6.891 - (14) 3.446 (7)
SCP Montes Claros I 50% (9) - - (4) -
SCP Montes Claros II 50% 1.976 - (4) 988 (2)
SCP Para de Minas I 50% (5) - - (3) -
SCP Para de Minas II 50% 5.006 - 139  2.509 70
SCP Santa Cruz do Sul 50% (8.584) - (231) (4.292) (116)
SCP Santarem 50% (7.570) 510 (1.489)  (3.786) (745)
SCP Sousa 50% 2.997 - (2) 1.498 (1)
SCP Uberlândia 50% (899) 125 (19) (449) (9)
SCP Varginha II 50% 2.243 - (6) 1.121 (3)
SCP CCM 50% 9.347 - (746)  4.675 (373)
SCP Uberaba 50% 1.975 - - 988 -
SCP Varginha I 50% 2.655 - - 1.327 -
Total 29.594 (2.222)

Dezembro 2017

Consolidado Participação
Patrimônio líquido

31/12/2017
Receita líquida

31/12/2017
Resultado líquido

31/12/2017 Investimentos
Resultado de
equivalência

Antares Energia FI Particip Infraestrut 21,18% 5.739 - - 1.227 -
SCP Costa Del Fiori 33,33% - - (27) - (9)
Omicron Empreendimentos

Imobiliários S/A 50% 25.042 10.469 (5.429) 12.521 (2.714)
Ébalo Empreendimentos e

Participações Ltda. 31,60% 46.770 22 21 14.779 7
SCP Altamira 50% (733) - (55) (366) (27)
SCP Colatina 50% (834) - (0) (417) (0)
SCP Estância 50% (5.679) - (379) (2.840) (190)
SCP Gurupi 50% 2.247 - (3) 1.124 (1)
SCP Itabaiana 50% (3.871) - (19) (1.936) (10)
SCP Itaituba 50% (581) - (6) (291) (4)
SCP Lagarto 50% (159) - (35) (79) (17)
SCP Mateus Leme 50% 6.905 - (63) 3.453 (31)
SCP Montes Claros I 50% (9) - (0) (4) (0)
SCP Montes Claros II 50% 1.980 - (23) 990 (12)
SCP Para de Minas I 50% (5) - (4) (3) (2)
SCP Para de Minas II 50% 5.016 - (9) 2.508 (5)
SCP Santa Cruz do Sul 50% (8.353) - (533) (4.177) (266)
SCP Santarem 50% (5.973) 163 (2.270) (2.987) (1.135)
SCP Sousa 50% 2.999 - (96) 1.499 (48)
SCP Uberlândia 50% (880) - (22) (440) (11)
SCP Varginha II 50% 2.248 - (8) 1.124 (4)
SCP CCM 50% 15.552 - (715) 7.776 (357)
SCP Uberaba 50% 1.975 - - 988 -
SCP Varginha I 50% 2.655 - - 1.327 -
Total 35.776 (4.836)
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9. Investimentos--Continuação

b) Consolidado--Continuação

A movimentação dos investimentos em controladas em conjunto é a seguinte:
Movimentação 2019 Participação 31/12/2018 AFAC Equivalência Patrimonial 31/12/2019

Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A 50% 11.683 - (1.090) 10.593
Ébalo Empreendimentos e Participações Ltda. 31,60% 14.873 122 (6) 14.989
SCP Altamira 50% (366) - (1) (367)
SCP Colatina 50% (417) - - (417)
SCP Estância 50% (2.963) - (23) (2.986)
SCP Gurupi 50% 1.091 - (3) 1.088
SCP Itabaiana 50% (1.936) - (1) (1.937)
SCP Itaituba 50% (298) - (1) (299)
SCP Lagarto 50% (91) - (3) (94)
SCP Mateus Leme 50% 3.446 - (5) 3.441
SCP Montes Claros I 50% (4) - - (4)
SCP Montes Claros II 50% 988 - - 988
SCP Para de Minas I 50% (3) - - (3)
SCP Para de Minas II 50% 2.509 - - 2.509
SCP Santa Cruz do Sul 50% (4.292) - (42) (4.334)
SCP Santarem 50% (3.786) - (178) (3.964)
SCP Sousa 50% 1.498 - (45) 1.453
SCP Uberlândia 50% (449) - (23) (472)
SCP Varginha II 50% 1.121 - (15) 1.106
SCP CCM 50% 4.675 425 (121) 4.979
SCP Uberaba 50% 988 - - 988
SCP Varginha I 50% 1.327 - - 1.327
Total 29.594 547 (1.557) 28.584

Movimentação 2018 Participação 31/12/2017 Outros AFAC
Equivalência
Patrimonial 31/12/2018

Antares Energia FI Particip Infraestrut 21,18% 1.227 (1.227) - - -
Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A 50% 12.521 - - (838) 11.683
Ébalo Empreendimentos e Participações Ltda. 31,60% 14.779 - 132 (38) 14.873
SCP Altamira 50% (366) (12) - 12 (366)
SCP Colatina 50% (417) - - (417)
SCP Estância 50% (2.840) (2) - (121) (2.963)
SCP Gurupi 50% 1.124 (1) - (32) 1.091
SCP Itabaiana 50% (1.936) 1 - (1) (1.936)
SCP Itaituba 50% (291) - - (7) (298)
SCP Lagarto 50% (79) (1) - (11) (91)
SCP Mateus Leme 50% 3.453 - - (7) 3.446
SCP Montes Claros I 50% (4) - - - (4)
SCP Montes Claros II 50% 990 - - (2) 988
SCP Para de Minas I 50% (3) - - - (3)
SCP Para de Minas II 50% 2.508 (69) - 70 2.509
SCP Santa Cruz do Sul 50% (4.177) 1 - (116) (4.292)
SCP Santarem 50% (2.987) (54) - (745) (3.786)
SCP Sousa 50% 1.499 - - (1) 1.498
SCP Uberlândia 50% (440) - - (9) (449)
SCP Varginha II 50% 1.124 - - (3) 1.121
SCP CCM 50% 7.776 (4.115) 1.387 (373) 4.675
SCP Uberaba 50% 988 - - - 988
SCP Varginha I 50% 1.327 - - - 1.327
Total 35.776 (5.479) 1.519 (2.222) 29.594

193



Canopus Holding S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

45

9. Investimentos--Continuação

b) Consolidado--Continuação

Movimentação 2017 Participação 31/12/2016 Outros AFAC
Equivalência
Patrimonial

Distribuição
de Lucros 31/12/2017

Antares Energia FI Particip
Infraestrut 21,18% - 1.227 - - - 1.227
SCP Costa Del Fiori 33,33% 213 - - (9) (204) -
Omicron Empreendimentos
Imobiliários S/A 50,00% 15.235 - - (2.714) - 12.521
Ébalo Empreendimentos e
Participações Ltda. 31,60% 12.733 - 2.039 7 - 14.779
SCP Altamira 50,00% (339) - - (27) - (366)
SCP Colatina 50,00% (417) - - (0) - (417)
SCP Estância 50,00% (2.650) - - (190) - (2.840)
SCP Gurupi 50,00% 1.125 - - (1) - 1.124
SCP Itabaiana 50,00% (1.926) - - (10) - (1.936)
SCP Itaituba 50,00% (287) - - (4) - (291)
SCP Lagarto 50,00% (62) - - (17) - (79)
SCP Mateus Leme 50,00% 3.484 - - (31) - 3.453
SCP Montes Claros I 50,00% (4) - - (0) - (4)
SCP Montes Claros II 50,00% 1.002 - - (12) - 990
SCP Para de Minas I 50,00% (1) - - (2) - (3)
SCP Para de Minas II 50,00% 2.513 - - (5) - 2.508
SCP Santa Cruz do Sul 50,00% (3.911) - - (266) - (4.177)
SCP Santarem 50,00% (1.852) - - (1.135) - (2.987)
SCP Sousa 50,00% 1.547 - - (48) - 1.499
SCP Uberlândia 50,00% (429) - - (11) - (440)
SCP Varginha II 50,00% 1.128 - - (4) - 1.124
SCP CCM 50,00% 4.733 - 3.400 (357) - 7.776
SCP Uberaba 50,00% 988 - - - - 988
SCP Varginha I 50,00% 1.327 - - - - 1.327
Total 34.150 1.227 5.439 (4.836) (204) 35.776

Em relação aos investimentos em controladas em conjunto de maior relevância para a
Companhia, representados pelas participações nas sociedades Omicron Empreendimentos
Imobiliários S/A e Ébalo Empreendimentos e Participações Ltda., apresenta-se a
composição dos seguintes saldos:

Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A 2019 2018 2017
Caixa e equivalente de caixa 3.739 1.114 5
Passivos financeiros circulante 8.283 37.862 4.254
Passivos financeiros não circulante 3.276 3.276 6.027
Depreciação e amortização 113 111 110
Receitas financeiras 244 1.939 327
Despesas financeiras 496 1.410 1.761
Despesa com IRPJ/CSLL 42 333 231
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9. Investimentos--Continuação

b) Consolidado--Continuação

Ébalo Empreendimentos e Participações Ltda. 2019 2018 2017
Caixa e equivalente de caixa 73 129 112
Receitas financeiras 8 7 85
Despesas financeiras 1 1 1
Despesa com IRPJ/CSLL - - 4

A Omicron Empreendimentos Imobiliários S.A. tem por objetivo social o planejamento, a
promoção, o desenvolvimento, a construção, a venda e a entrega de um empreendimento
imobiliário situado em Brasília – DF. A Companhia possui 50% de participação e a
administração e gestão do empreendimento são feitas em conjunto pelos dois  acionistas.

A Ébalo Empreendimentos e Participações Ltda. tem por objeto o propósito específico da
realização da incorporação imobiliária e sua construção a ser desenvolvida no Rio de Janeiro
e a comercialização das unidades autônomas próprias dessa incorporação. A Companhia é
administrada e representada sempre em conjunto dos 3 sócios.

10. Imobilizado
Controladora Consolidado

%Tx a.a.
Deprec. 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Aeronaves 10 11.975 11.975 11.975 11.975 11.975 11.975
Máquinas e equipamentos 10 - - - 6.213 7.178 6.816
Benfeitorias 10 - - - 3.015 3.015 3.015
Veículos 20 - - - 1.682 1.964 2.002
Estandes de vendas (a) - - - 884 176 347
Computadores 20 - - - 1.252 1.215 1.077
Direito de uso - - - - 712 - -
Outros - - - - 53 53 53
Total Imobilizado 11.975 11.975 11.975 25.786 25.576 25.285
(-) Depreciação acumulada (2.470) (2.110) (1.751) (11.254) (11.043) (9.468)
Total do Imobilizado líquido 9.505 9.865 10.224 14.532 14.533 15.817

(a) Os estandes de vendas correspondem aos empreendimentos que foram lançados no mercado para venda e são reconhecidos no
resultado do exercício em função de sua vida útil.

A movimentação do imobilizado está apresentada abaixo:

Controladora
31/12/2018 Custos Baixas Depreciações 31/12/2019

Aeronaves 9.865 - - (360) 9.505
Total 9.865 - - (360) 9.505
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10. Imobilizado--Continuação

Controladora
31/12/2017 Custos Baixas Depreciações 31/12/2018

Aeronaves 10.224 - - (359) 9.865
Total 10.224 - - (359) 9.865

Controladora
31/12/2016 Custos Baixas Depreciações 31/12/2017

Aeronaves 7.335 - - 2.889 10.224
Total 7.335 - - 2.889 10.224

Consolidado
31/12/2017 Custos Baixas Depreciações 31/12/2018

Veículos 155 9 (22) (78) 64
Máquinas e equipamentos 3.706 463 (100) (802) 3.267
Computadores 49 141 1 (63) 128
Aeronaves 10.224 - - (359) 9.865
Estandes de vendas 347 3 (174) - 176
Benfeitorias 1.283 - - (302) 981
Outros 53 - (1) - 52
Total 15.817 616 (296) (1.604) 14.533

Consolidado
31/12/2016 Custos Baixas Depreciações 31/12/2017

Veículos 270 6 (2) (119) 155
Máquinas e equipamentos 3.628 3.069 (2.329) (662) 3.706
Computadores 119 1 - (71) 49
Aeronaves 7.335 - - 2.889 10.224
Estandes de vendas 710 7 (370) - 347
Benfeitorias 1.584 - - (301) 1.283
Outros 53 - - - 53
Total 13.699 3.083 (2.701) 1.736 15.817

A Canopus não alterou a forma de utilização do seu imobilizado, como também não identificou
desgaste e quebra relevante inesperada, progresso tecnológico e mudanças nos preços de
mercado que indicassem que o valor residual ou vida útil dos ativos necessitassem de
modificação. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 a Companhia não possui bens dados
como garantia.

Consolidado
31/12/2018 Custos Baixas Depreciações 31/12/2019

Veículos 64 - - (45) 19
Máquinas e equipamentos 3.267 3.471 (3.266) (914) 2.558
Computadores 128 37 - (44) 121
Aeronaves 9.865 - - (359) 9.506
Estandes de vendas 176 711 (2) - 885
Benfeitorias 981 - (302) 679
Direito de uso - 793 (81) - 712
Outros 52 - - - 52
Total 14.533 5.012 (3.349) (1.664) 14.532
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11. Empréstimos e financiamentos
Controladora Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Financiamento para construção (Soul Península) - - - - 31.022 77.015
Financiamento para construção (Oceana) - - - 10.964 21.698 6.154
Financiamento para construção (Constelação) - - - 5.622 12.726 25.432
Financiamento para construção (São Caetano) - - - - - 3.962
Financiamento para construção (JP Qd 50 e
República A) - - - 25.423 40.232 -

Financiamento de capital de giro 17.527 17.027 14.537 17.527 17.027 14.537
Total 17.527 17.027 14.537 59.536 122.705 127.100

Circulante 17.527 366 313 38.930 42.603 29.307
Não circulante - 16.661 14.224 20.606 80.102 97.793

17.527 17.027 14.537 59.536 122.705 127.100

Os empréstimos e financiamentos da Companhia são divididos em duas modalidades:

11.1. Financiamento para construção

Esta modalidade tem por objetivo financiar os empreendimentos durante seu período de
construção. As taxas de juros aplicáveis a esses empréstimos variam, conforme a operação
entre 8,16% e 11% ao ano, com correção pela TR. Essas operações são garantidas por
hipotecas dos imóveis dos respectivos empreendimentos.

11.2. Capital de giro

Esta modalidade visa atender às necessidades de caixa da Companhia com taxa de juros
de 2,2% a.a. O referido empréstimo no valor de U$4,300 está atrelado à variação do dólar
americano.

Em 31 de dezembro de 2019, a parcela não circulante dos empréstimos e financiamentos
tem os seguintes vencimentos:

                    31/12/2019
Controladora Consolidado

Vencimento em 2021 - 17.160
Vencimento em 2022 - 3.446

- 20.606

Cláusulas restritivas

Os empréstimos e financiamentos existentes no final de cada exercício não possuem cláusulas
restritivas relacionadas ao cumprimento de índices econômico-financeiros (“covenants”).
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12. Obrigações trabalhistas, tributárias e imposto de renda e contribuição social

Os saldos abaixo são compostos pelas obrigações trabalhistas e obrigações tributárias:

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

 Provisão p/ férias 1.546 1.616 1.788
 INSS a recolher 908 864 1.015
 Salários a pagar 594 647 825
 FGTS a recolher 266 262 303
 Contribuição sindical 4 6 3
Total obrigações trabalhistas 3.318 3.395 3.934
COFINS 20.741 16.636 5.724
 IRPJ 16.168 12.907 4.551
 CSLL 8.332 6.657 2.436
 PIS faturamento 4.492 3.601 1.246
Outras 639 503 585
Total obrigações tributárias 50.372 40.304 14.542
Total 53.690 43.699 18.476

Circulante 18.369 14.852 12.804
Não circulante 35.321 28.847 5.672

A Companhia constituiu provisão para riscos tributários referente à tributação pelo RET das
vendas das unidades imobiliárias após conclusão do empreendimento, cujo saldo em 31/12/2019
é de R$ 6.319 (R$3.879 em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017 a
Companhia não possuía saldo).

13. Adiantamentos de clientes

Os saldos de adiantamentos de clientes estão demonstrados como a seguir:

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Oceana Waterfront - - 5.921
Terreno Alvaro de Carvalho (i) 8.200 8.200 8.200
Terreno Santo Antônio (i) - 10.600 10.600
Terreno Viana Drumond Grajaú (i) 499 499 499
Antecipação de caixa (ii) 95.748 37.387 36.708
Total 104.447 56.686 61.928

Circulante 95.748 37.387 42.629
Não circulante 8.699 19.299 19.299

(i) Compromisso de entrega de unidades prontas e acabadas de empreendimentos imobiliários, decorrente da aquisição por meio de
permuta de terrenos para incorporação;

(ii) Adiantamentos recebidos de clientes decorrentes de vendas de unidades imobiliárias.
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13. Adiantamentos de clientes--Continuação

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Seis Pistas - 1.284 1.284
Santo Antônio - Ferreti 28.993 28.993 28.587
Outros 66.755 7.110 6.837
Total de antecipação de caixa 95.748 37.387 36.708

14. Outras Contas a Pagar
Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Terrenos a Pagar (i) 24.995 - -
Fornecimento materiais e serviços 1.236 108 164

26.231 108 164

Circulante 13.344 108 164
Não circulante 12.887 - -

(i) Está representado nessa rubrica o saldo a pagar dos terrenos Asdrúbal Nascimento e Cardeal Arcoverde situados na cidade de
São Paulo.

15. Partes relacionadas

a) Transações entre partes relacionadas

A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto, celebram entre si, no curso
normal de seus negócios, operações financeiras e comerciais. Estas operações incluem
especialmente a disponibilização de recursos financeiros para os empreendimentos na forma
de adiantamentos para aumento de capital.

Controladora
 Adiantamento para futuro aumento de capital 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Construtora Emcasa Ltda. 250 5.665 2.265
Canopus Empreend. e Incorp. Ltda. 740 3.020 -
Canopus Desenv. Imobiliário Ltda. 2.930 8.798 7.828
BH Caiçara Empreend Imob. SPE Ltda. 215 2.270 2.270
Construtora Canopus Rio Ltda. 105 35.131 5.341
Quata 260 - -
Alvarenga Emp. 1.045 - -
Airosa Emp. Imob. 4.902 - -
Cardeal Arcoverde 445 - -
Pavão Emp.Imob. 1.166 - -
Total do não circulante 12.058 54.884 17.704
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15. Partes relacionadas--Continuação

b) Remuneração da Administração

A tabela abaixo demonstra a remuneração anual total para os administradores nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Número de administradores 4 4 4
Remuneração fixa anual aprovada (R$) 630 630 663
Encargos Sociais 126 126 133
Total                    756              756                 796

A Companhia não possui remuneração variável para os seus administradores, bem como
não mantém planos de previdência privada ou qualquer plano de aposentadoria ou
benefícios
pós-emprego.

c) Investimentos com participações de acionistas pessoas físicas

A Companhia realizou investimentos em conjunto com os seus acionistas pessoas físicas
nas sociedades em conta de participação denominadas PPP Habitacional SP Lote S.A. –
SCP HIS e PPP Habitacional SP Lote 1 S.A. – SCP Júlio Prestes Q49, na qualidade de sócia
ostensiva, que envolveram os seguintes aportes pelos sócios participantes:

Aportes dos sócios participantes 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Sócio Participante Lucas Botelho Mattos 10.500 7.929 1.500
Sócio Participante Túlio Botelho Mattos 10.500 7.929 1.500

A realização dos investimentos com a participação dos sócios pessoas físicas tiveram por
objetivo o financiamento de empreendimento inseridos no Contrato da PPP, que geraram o
dever da Companhia de partilhar os resultados apurados pelas respectivas SCPs, sendo
certo, contudo, que os lucros e/ou dividendos percebidos pelos Sócios Participantes estarão
limitados à remuneração calculada com base na variação do IPCA, acrescida de spread
anual de 9%, aplicada sobre o valor dos aportes.
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16. Patrimônio líquido

16.1. Capital social

Conforme a assembleia geral extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2018, foi
deliberado o aumento de capital social da Companhia, mediante a emissão de 5.213.136
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ao preço de R$ 3,069170 cada
ação, totalizando um aumento de R$16.000 no capital social da Companhia.

Dessa forma, o capital social da Companhia autorizado pela assembleia geral
extraordinária passou a ser de R$ 412.479, representado por 254.263.488 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas.

O acionista Arthemis Participações Ltda., através de alteração de seu Contrato Social na
data de 23 de dezembro de 2019, cedeu parte de suas ações na Companhia para os sócios
Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos, alterando assim o quadro de acionistas da
Companhia, conforme demonstrado abaixo.

A posição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 era a
seguinte:

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Capital Nº de Ações % Capital Nº de Ações % Capital Nº de Ações %

Arthemis Participações Ltda. 175.232 129.750.976 51,03 289.100 214.064.346 84,19 273.100 208.851.210 83,85
International Finance Corporation 51.407 16.749.643 6,59 51.407 16.749.643 6,59 51.407 16.749.643 6,73
IFC ALAC Brasil 71.972 23.449.499 9,22 71.972 23.449.499 9,22 71.972 23.449.499 9,42
Lucas Botelho Mattos 56.934 42.156.685 16,58 - - - - - -
Túlio Botelho Mattos 56.934 42.156.685 16,58 - - - - - -

412.479 254.263.488 412.479 254.263.488 396.479 249.050.352
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16. Patrimônio Líquido--Continuação

16.2. Reserva de lucros

16.2.1. Reserva legal

Constituída à alíquota de 5% sobre o lucro do exercício, até atingir o montante de
20% do capital social ou 30% em conjunto com reserva de capital, de acordo com a
Lei das Sociedades por Ações.

16.2.2. Reserva de retenção de lucros

Constituída principalmente para a manutenção da capacidade de investimentos da
Companhia e a execução de obras em curso.

16.2.3. Reserva especial de lucros

Constituída reserva especial de lucros em função de ganho auferido em
desapropriação de terreno no Bairro Betânia, conforme Decreto nº 14.091, de
24/08/2010, itens VII e VIII.

16.3. Lucro (prejuízo) por ação

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) do exercício atribuível aos acionistas
controladores                35.537                         906                    (45.578)
Média ponderada do número de ações 254.263.488 249.107.482 249.050.352

Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído por ação - R$              0,1398       0,0036         (0,1830)

Não existem instrumentos financeiros com efeitos diluidores do resultado por ação em
31/12/2019, 31/12/2018 e 31/12/2017, consequentemente, o resultado diluído é equivalente
ao resultado básico.

16.4. Dividendos

Aos detentores de ações ordinárias é assegurado um dividendo mínimo e obrigatório de
5%, calculado com base no lucro líquido ajustado pelas variações patrimoniais das
reservas, conforme legislação societária vigente.

Em 01 de julho de 2019, o Conselho de Administração aprovou, ad referendum da
Assembleia Geral Ordinária, a distribuição de dividendos, conforme demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$43 (R$
0,00016912 por ação).
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16. Patrimônio Líquido--Continuação

16.4. Dividendos--Continuação

O cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios está demonstrado abaixo:

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 35.537 906 (45.578)

(-) Reserva legal (1.777) (45) -
33.760 861 -

Dividendos mínimos obrigatórios – 5% 1.688 43 -

17. Operações de incorporação imobiliária

17.1. Receita operacional líquida

Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Receitas de imóveis               260.034               168.853             89.362
Receita de serviços prestados 23.919 19.880 27.734
Impostos Incidentes sobre vendas                  (9.650)                (16.859)              (3.212)
Total da receita operacional líquida               274.303               171.874           113.884

Os impostos incidentes sobre as vendas e serviços consistem em: Programa de Integração
Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sendo
(1,65% e 7,6%) para as receitas auferidas sobre o regime da não cumulatividade, (0,65% e
3%) para as receitas auferidas sob o regime da cumulatividade, (0,37% e 1,71%) para as
receitas auferidas sob o regime de tributação especial aplicado as construtoras e
incorporadoras, e (0,09% e 0,44%) para as receitas vinculadas ao Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV).

17.2. Resultado a apropriar

Em decorrência do procedimento adotado, os saldos de custos orçados das unidades
vendidas e o resultado de vendas de imóveis a apropriar, oriundos dos empreendimentos
efetivados, não estão refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Receitas a apropriar                 604.722                726.941              653.095
Custos a apropriar               (309.694)               (362.965)            (244.674)
(=) Lucro antes dos impostos                 295.028 363.976 408.421
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18. Despesas por natureza

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Materiais - (61.762) (55.300) (63.171)
Custo de financiamento - (2.647) (370) (23)
Salários e benefícios (150) (150) (350) (46.504) (38.992) (34.271)
Encargos sociais (30) (30) (70) (763) (767) (1.198)
Serviços de terceiros (251) (313) (217) (54.791) (44.591) (49.032)
Impostos e taxas (405) (195) (333) (4.983) (5.811) (3.498)
Depreciações e amortizações (360) (359) 2.889 (1.664) (1.604) (1.736)
Outras despesas (217) (278) (467) (12.826) (9.724) (7.216)
Propaganda e publicidade (7) (2) (8) (2.459) (2.861) (2.542)
Comissões e corretagem - (3.163) (1.213) (2.207)
Total (1.420) (1.327) 1.444 (191.562) (161.233) (164.894)

Classificados como
Custos de imóveis vendidos e serviços prestados - - (157.791) (132.008) (136.348)
Despesas administrativas (1.009) (1.130) 1.785 (23.166) (19.340) (20.299)
Despesas comerciais (6) (2) (8) (5.622) (4.074) (4.749)
Despesas tributárias (405) (195) (333) (4.983) (5.811) (3.498)
Total (1.420) (1.327) 1.444 (191.562) (161.233) (164.894)

19. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Despesas financeiras
Variação monetária passiva (4.192) (5.560) (1.881) (6.460) (6.358) (2.006)
Despesas bancárias e juros (205) (226) (211) (30.603) (879) (683)
Descontos concedidos e outras despesas
financeiras - - - (542) (18.648) (296)
Encargos de financiamento da produção - - - (7.404) (6.438) (5.893)
Total de despesas financeiras (4.397) (5.786) (2.092) (45.009) (32.323) (8.878)

Receitas financeiras
Variação monetária ativa 3.456 2.969 1.637 6.877 8.816 14.129
Outras receitas financeiras (i) - - - 359 32.698 27
Rendimento de aplicações financeiras 1.205 398 689 4.840 2.112 7.743
Total de receitas financeiras 4.661 3.367 2.326 12.076 43.626 21.899

Resultado financeiro 264 (2.419) 234 (32.933) 11.303 13.021

(i) Reversão do AVP, em 2018, referente operação de cessão de parte dos recebíveis dos empreendimentos São Caetano e Alameda Glete (já finalizados).
Destacando que tivemos o custo financeiro (deságio da operação) acima que contrapõem a esta receita.
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20. Impostos sobre o lucro

A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019, 2018 e 2017 encontra-se a seguir:

Demonstração consolidada do resultado 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social 48.503 19.821 (42.234)

IRPJ e CSLL a alíquota de 34% 34% 34% 34%

Despesa estimada com IRPJ e CSLL (16.491) (6.739) 14.360

Imposto de renda e contribuição social correntes:

Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes apurados (5.683) (2.688) (4.157)

pelo Lucro Presumido e Lucro Real

Despesa de imposto de renda e contribuição social correntes (4.810) (3.954) (1.876)

apurados pelo RET Regime Especial de Tributação

Imposto de renda e contribuição social diferidos:

Relativo ao contas a receber de clientes dos empreendimentos imobiliários (1.067) (11.040) (739)

Despesa com IRPJ e CSLL do exercício (11.560) (17.682) (6.772)

Alíquota efetiva 23,83% 89,21% -16,03%

A composição das despesas com imposto de renda e contribuição social nos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 respectivamente, demonstram a diferença
temporal entre o regime de caixa utilizado pelas empresas do Grupo, tributadas pelo Lucro
Presumido e RET (Regime Especial de Tributação), e a provisão de imposto sobre o saldo de
contas a receber.

A Companhia possui saldo de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social e imposto de
renda no montante de R$ 67.727 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 66.012 em 2018 e R$ 63.545
em 2017) sobre os quais não foram constituídos tributos diferidos ativos (IRPJ/CSLL), em razão
de não haver perspectiva de geração de lucros tributáveis futuros suficientes para compensação.
Devido ao regime de tributação das empresas (Lucro Presumido ou RET), elas não apresentam
diferenças temporárias.
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21. Instrumentos financeiros

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros
com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A
Administração desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias visando à liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste no acompanhamento ativo das taxas
contratadas versus as vigentes no mercado.

Os principais instrumentos financeiros da Companhia e suas controladas são caixa e
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, principalmente títulos pós-fixados, vinculados
à taxa CDI, contas a receber, também vinculados a índices flutuantes como IGPM e IPCA,
empréstimos e financiamentos, especialmente para fins habitacionais, fornecedores e
adiantamentos de clientes (os passivos financeiros são remunerados tanto por taxas pré-fixadas
quanto por taxas vinculadas ao CDI).

A Companhia não operou com derivativos durante 2019, 2018 e 2017.

a) Gerenciamento de risco

A Companhia e suas controladas possuem operações envolvendo instrumentos financeiros,
os quais se destinam a atender às suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a
exposição a riscos financeiros. A Administração desses riscos é efetuada por meio da
definição de estratégias, estabelecimento de sistema de controles e determinação de limite
de operação. Não há realização de operações envolvendo instrumentos financeiros com
finalidade especulativa.

Risco de crédito e de realização

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, análise de
crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente. Adicionalmente, há análises
específicas e normas para as aplicações em instituições financeiras e os tipos de
investimentos ofertados no mercado financeiro.

Com relação às contas a receber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito
por meio de vendas para uma base ampla de clientes e realização contínua de análises de
crédito. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, não haviam nenhuma concentração de
risco de crédito relevante associado a clientes. As contas a receber de clientes são
garantidas pelos próprios imóveis, sendo que a posse sobre o imóvel é transferida somente
após sua quitação.
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21. Instrumentos financeiros--Continuação

a) Gerenciamento de risco--Continuação

Risco de taxas de juros

A Administração monitora o comportamento de mercado das taxas futuras de juros com o
objetivo de avaliar eventual necessidade de contratar instrumentos de proteção ao risco de
volatilidade dessas taxas.

Gestão de Capital

O risco de gestão do capital advém da escolha da Companhia em adotar uma estrutura de
financiamentos para suas operações. A Companhia administra sua estrutura de capital, a
qual consiste em uma relação entre a dívida financeira e o capital próprio (patrimônio líquido,
lucros acumulados e reservas de lucros), baseada em políticas internas e benchmarks. Os
indicadores chave relacionados a esse objetivo são: WACC (Custo Médio Ponderado do
Capital), Dívida Líquida/EBITDA e Dívida Líquida/Patrimônio Líquido. Tais indicadores
podem não ser suficientes para a realização da melhor avaliação sobre o grau ideal de
endividamento da Companhia.

Os índices de endividamento financeiro em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, de
acordo com as demonstrações financeiras consolidadas, podem ser assim sumariados:

CONSOLIDADO
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) (nota explicativa 11) 59.536 122.705 127.100
Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa 4) (126.779) (113.907) (60.456)
Dívida líquida (Caixa líquido) (67.243) 8.798 66.644
Total do patrimônio líquido 661.695 640.224 631.768
Endividamento - % -10% 1% 11%

Risco de liquidez

A Companhia gerencia o risco de liquidez efetuando uma administração baseada em fluxo
de caixa, buscando manter um nível de disponibilidades suficiente para atender às suas
necessidades. A seguir estão os vencimentos dos principais passivos financeiros
consolidados:
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21. Instrumentos Financeiros--Continuação

a) Gerenciamento de riscos--Continuação

Risco de Liquidez--Continuação

Em 31 de dezembro 2019 Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois
e três anos Total

Empréstimos e financiamentos 38.930 17.160 3.446 59.536
Fornecedores 3.594 - - 3.594
Adiantamento por recebimento 95.748 - - 95.748

Em 31 de dezembro 2018 Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois
e três anos Total

Empréstimos e financiamentos 42.603 52.477 27.625 122.705
Fornecedores 5.442 - - 5.442
Adiantamento por recebimento 37.387 - - 37.387

Em 31 de dezembro 2017 Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois
e três anos Total

Empréstimos e financiamentos 29.307 48.891 48.902 127.100
Fornecedores 8.673 - - 8.673
Adiantamento por recebimento 36.708 - - 36.708

b) Valor justo dos instrumentos financeiros

A Companhia entende que os seus instrumentos financeiros tais como caixa e equivalentes
de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a receber, fornecedores e empréstimos e
financiamentos, os quais são reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus
valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos respectivos
valores justos.

A categoria dos principais ativos e passivos financeiros da Companhia está divulgada
abaixo:
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21. Instrumentos Financeiros--Continuação

b) Valor justo dos instrumentos financeiros--Continuação
Controladora Consolidado

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Ativos financeiros
  Custo amortizado - - 1 222.547 277.372 288.509
     Contas a receber - - 1 222.547 277.372 288.509

Valor justo pelo resultado (i) 38.503 24.263 16.100 126.779 113.907 64.242
     Caixa e Bancos 11 16 22 2.699 20.247 4.498
     Equivalentes de caixa -
aplicações financeiras 38.492 24.247 16.078 124.080 93.660 55.958
     Tïtulos e valores mobiliários - - - - - 3.786

Total dos ativos financeiros 38.503 24.263 16.101 349.326 391.279 352.751

Passivos financeiros
  Custo amortizado 17.527 17.042 14.541 167.577 184.833 197.701
     Adiantamento de clientes - - - 104.447 56.686 61.928
     Empréstimos e financiamentos 17.527 17.027 14.537 59.536 122.705 127.100
     Fornecedores - 15 4 3.594 5.442 8.673

Total dos passivos financeiros 17.527 17.042 14.541 167.577 184.833 197.701

(i) Os ativos financeiros reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo valor justo pelo resultado possuem hierarquia de
Nível 2.

Em 31/12/2019 o valor justo dos instrumentos financeiros está demonstrado conforme tabela
abaixo:

Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo
Ativos financeiros
  Custo amortizado - - 222.547 222.547

Contas a receber - - 222.547 222.547

Valor justo pelo resultado 38.503 38.503 126.779 126.779

     Caixa e equivalentes de caixa 38.503 38.503 126.779 126.779

Total dos ativos financeiros 38.503 38.503 349.326 349.326

Passivos financeiros
  Custo amortizado 17.527 17.527 167.577 163.295
     Adiantamentos de clientes - - 104.447 104.447
     Empréstimos e financiamentos 17.527 17.527 59.536 55.254
     Fornecedores - - 3.594 3.594

Total dos passivos financeiros 17.527 17.527 167.577 163.295
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21. Instrumentos Financeiros--Continuação

b) Valor justo dos instrumentos financeiros--Continuação

Em 31/12/2018 o valor justo dos instrumentos financeiros está demonstrado conforme tabela
abaixo:

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros
  Custo amortizado - - 277.732 277.732
     Contas a receber - - 277.372 277.372

Valor justo pelo resultado 24.263 24.263 113.907 113.907
     Caixa e Bancos 16 16 20.247 20.247
     Equivalentes de caixa 24.247 24.247 93.660 93.660

Total dos ativos financeiros 24.263 24.263 391.279 391.639

Passivos financeiros
  Custo amortizado 17.042 17.042 184.833 170.673
     Adiantamento por recebimento - - 56.686 56.686
     Empréstimos e financiamentos 17.027 17.027 122.705 108.545
     Fornecedores 15 15 5.442 5.442

Total dos passivos financeiros 17.042 17.042 184.833 170.673

Em 31/12/2017 o valor justo dos instrumentos financeiros está demonstrado conforme tabela
abaixo:

Consolidado
Valor Contábil Valor Justo Valor Contábil Valor Justo

Ativos financeiros
  Custo amortizado 1 1 288.509 288.509
     Contas a receber 1 1 288.509 288.509
Valor justo pelo resultado 16.100 16.100 64.242 64.242
     Caixa e Bancos 22 22 4.498 4.498
     Equivalentes de caixa 16.078 16.078 55.958 55.958
     Tïtulos e valores mobiliários 3.786 3.786
Total dos ativos financeiros 16.101 16.101 352.751 352.751

Passivos financeiros
  Custo amortizado 14.541 14.541 197.701 197.701
     Adiantamento por recebimento - - 61.928 61.928
     Empréstimos e financiamentos 14.537 14.537 127.100 127.100
     Fornecedores 4 4 8.673 8.673

Total dos passivos financeiros 14.541 14.541 197.701 197.701
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21. Instrumentos Financeiros--Continuação

b) Valor justo dos instrumentos financeiros--Continuação

Análise de sensibilidade

A Companhia apresenta abaixo uma análise de sensibilidade para cada tipo de risco de
mercado originado por instrumentos financeiros e considerados relevantes pela
Administração, ao qual a Companhia esteja exposta, uma vez que a Companhia não possui
instrumentos financeiros derivativos. A exposição se dá apenas com relação às variações
dos índices pós-fixados que afetam tanto a receita financeira decorrente das aplicações
financeiras quanto a despesa financeira decorrente dos empréstimos e financiamentos.

Portanto, os instrumentos financeiros ativos da Companhia e suas controladas estão livres
de riscos relevantes já que eles são remunerados à taxa do CDI e os empréstimos e
financiamentos são atrelados à variação da TR acrescida de spread fixo, no caso de
financiamento à produção (SFH), e em dólar, no caso de empréstimo para investimento em
ativo permanente. Para fazer a análise de sensibilidade, a Companhia se baseou nos índices
de CDI e IPCA divulgados pelo Banco Central do Brasil através do boletim Focus de 27 de
dezembro de 2019 e nos índices para INCC e IGPM da FGV referentes a dezembro de 2019,
considerando o Cenário I, Cenário II e Cenário III. O Cenário I corresponde às taxas de juros
na data-base e, na avaliação da Administração, é o cenário mais provável de se realizar nas
datas de vencimentos de cada um dos cenários. Para os Cenários II e III, considerou-se uma
elevação de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de risco. O impacto negativo ou
positivo está demonstrado a seguir:

Variável de risco Cenário I Cenário II Cenário III
Valor exposto – Endividamento R$25.423

CDI (%) 4,40% 5,50% 6,60%

Variável de risco Risco Cenário I Cenário II Cenário III
CDI Aumento do CDI 1.119 1.398 1.678
Despesas financeiras adicionais em
se confirmando o cenário - 280 559

Variável de risco Cenário I Cenário II Cenário III
Valor exposto – Contas a receber R$ 111.089

IPCA (%) 4,17% 5,21% 6,26%

Variável de risco Risco Cenário I Cenário II Cenário III
IPCA Redução do IPCA 4.632 5.791 6.949
Redução nas receitas financeiras
em se confirmando o cenário - 1.158 2.316

Variável de risco Cenário I Cenário II Cenário III
Valor exposto – Contas a receber R$ 111.458

IGPM (%) 7,31% 9,14% 10,97%

Variável de risco Risco Cenário I Cenário II Cenário III
IGPM Redução do IGPM 8.148 10.184 12.221
Redução nas receitas financeiras
em se confirmando o cenário - 2.037 4.074
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21. Instrumentos Financeiros--Continuação

b) Valor justo dos instrumentos financeiros--Continuação

Efeito Cambial

Cenário I - Cenário
provável

Cenário II -
deterioração de

25%
Cenário III -

deterioração de 50%
Exposição cambial líquida em
31/12/2019 (passiva), em USD 4.348 4.348 4.348
Taxa do US$ em 31/12/2019 4,0307 4,0307 4,0307
Taxa cambial estimada conforme
cenários de stress 4,0307 5,0384 6,0461
Diferença entre taxas - 1,0077 2,0154
Efeito no resultado financeiro líquido
em R$ (perda) / ganho - (4.382) (8.763)

Redução/aumento da taxa de câmbio
em percentuais

31 de dezembro de 2019
Efeito no lucro antes dos impostos

(perda) / ganho
-25% (2.892)
25% 2.892
-50% (5.784)
50% 5.784

c) Put option

Em conexão com o aporte efetuado pelo IFC em 26 de dezembro 2012, foi emitido um “Put
Option” no qual o IFC pode solicitar o reembolso das suas ações da Companhia, em troca de
caixa, à a valores determinados no referido acordo (Put Option Agreement). O Put Option é
contra os acionistas controladores Túlio Botelho Mattos, Lucas Botelho Mattos, e Arthemis
Participações Ltda. Caso seja exercido o Put Option e não ocorra quitação pelos acionistas
controladores, a Companhia é responsável subsidiária e pode vir a ser solicitada a efetuar o
pagamento.

Conforme previsto no acordo, o preço de exercício é calculado em função do histórico do
EBITDA e da dívida líquida da Companhia. O exercício pode ocorrer após 5 (cinco) anos da
subscrição das ações até o evento de liquidez, sendo que na hipótese desse último, caso o
IFC reduza significativamente sua participação no evento de liquidez, o Put Option expira e a
obrigação contra os acionistas e Companhia deixa de existir. O evento de liquidez poderá
ocorrer em situações previstas no acordo, que são, principalmente, relacionadas à abertura
de capital da Companhia e liquidez das suas ações negociadas em bolsa de valores.

O aporte de capital efetuado pelo IFC e a Put Option vinculada à essa transação estão
sendo apresentados separadamente como passivo financeiro e instrumento patrimonial,
respectivamente. Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 o Put Option foi remensurado
pelo seu valor justo, cujo resultado aponta para um valor zero para o passivo financeiro nas
respectivas datas-base.
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22. Seguros

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de
riscos e sua relevância, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a
orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31/12/2019,
está demonstrado a seguir:

Itens Tipo de cobertura Importância
segurada

Seguro de construção
(risco engenharia)

Garante, durante o período de construção do empreendimento, indenização decorrente
de danos causados à obra, tais como: incêndio, queda de raio, roubo, dentre outras
coberturas específicas de instalações e montagens no local objeto do seguro. 77.788

Garantia de Execução
 de contrato de PPP

Assegura o cumprimento das obrigações diretas do Tomador perante o Segurado, de
acordo com a modalidade de Seguro-garantia. 13.278

Responsabilidade civil
(Administradores)

Garante a cobertura de danos morais aos administradores da Companhia
(D&O). 7.000

Seguro garantia pós
entrega

Garante a manutenção e resolução de problemas em obras entregue por até
5 anos, sobre os danos previstos no código do consumidor. 4.330

Responsabilidade civil
(Obras em construção)

Garante indenizar até o limite máximo da importância segurada, as quantias pelas
quais a Companhia vier a ser responsável civilmente relativa às reparações por danos
involuntários pessoais e/ou materiais causados a terceiros.

1.000
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1 conforme os critério do veículo, crescimento sustentável é igual a variação da receita líquida sobre variação do PL, 
rentabilidade é igual a lucro líquido sobre patrimônio líquido, margem da atividade é igual a lucro sobre receita líquida, 
liquidez corrente é igual a ativo circulante sobre passivo circulante, giro do ativo é igual a receita líquida sobre ativo total e 
cobertura de juros é igual a Ebitda sobre despesas financeiras; 

2 http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/multimidia/audios/governo-do-estado-lanca-a-primeira-ppp-para-habitacao-social-
do-brasil/ 
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3 VGV estimado segundo preços atuais de mercado e calculado com base em projetos em desenvolvimento, ainda a serem 
aprovados 
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4 CEPAC: Certificados de Potencial Adicional de Construção 
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5 A Companhia detém participação de 31,6% na propriedade do terreno da Av. das Américas 
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6 VGV calculado com base na totalidade das contraprestações mensais ao longo do contrato (20 anos) mais a parcela d os 
mutuários; 
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vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
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