As informações contidas neste Prospecto Preliminar estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual ainda não se manifestou a seu respeito. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da
rede mundial de computadores da Companhia; dos Acionistas Vendeodres, das Instituições Participantes da Oferta; das entidades administradoras de mercado organizado de valores mobiliários onde os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação; e da CVM.

ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO ARQUIVADO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 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, SENDO QUE QUALQUER OFERTA OU SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE AQUISIÇÃO
DE VALORES MOBILIÁRIOS SÓ SERÁ FEITA POR MEIO DE UM PROSPECTO DEFINITIVO. OS POTENCIAIS INVESTIDORES NÃO DEVEM TOMAR NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTA MINUTA.

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

GRUPO BIG BRASIL S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 30.621.687/0001-43
NIRE: 35.300.517.270
Avenida Tucunaré, nº 125, Bloco A, Superior, Sala 109, Tamboré
CEP 06460-020, Barueri, São Paulo
[•] Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$[•]
Código ISIN: “[•]”
Código de negociação das Ações na B3: “[•]”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
O Grupo Big Brasil S.A., (“Companhia”), Momentum – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP Momentum”) e o Brazil Holdings S.C.S. (“Walmart US” e, em conjunto com o FIP Momentum, “Acionistas Vendedores”), em conjunto com o
Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), o Banco
Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o BTG Pactual, o Credit Suisse e o Bradesco BBI, os “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de,inicialmente, [•] novas Ações a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, [•] Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), a ser
realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o 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, atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação
de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar segmento especial de listagem do Novo Mercado e negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo Mercado”) e convidadas a
participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc, pelo BofA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo Bradesco Securities, Inc. e pelo J.P.
Morgan Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação
Internacional”): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de
1933 dos Estados Unidos, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas
(i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”) e, em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados nos termos da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962,
conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelo registro a ser concedido pela CVM para a realização da Oferta no Brasil, nos termos da Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro
da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão do Grupo Big Brasil S.A. (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações
inicialmente ofertada poderá, a critério [dos Acionistas Vendedores e da Companhia], em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia [a serem por ela emitidas e/ou alienadas
pelos Acionistas Vendedores, conforme o caso, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de
demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia [a serem por ela emitidas e/ou
alienadas pelos Acionistas Vendedores, conforme o caso, na propoção indicada neste Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser
outorgada [ pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto Preliminar), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço
das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta de forma individual e não solidária, em regime de
garantia firme de liquidação a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Colocação e no item 4 abaixo. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas[/adquiridas] e integralizadas[/liquidadas] no Brasil, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto Preliminar) serão normalmente, considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto
Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Interior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas foi 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 e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação .................................................................................
Oferta Primária(4) ...............................................................................
Oferta Secundária(4) ..........................................................................
Total da Oferta .................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(2)(4)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta _ Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores na Oferta, bem como o montante a ser recebido, veja página 47 deste Prospecto Preliminar.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a reforma do seu estatuto social (“Estatuto Social”), de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”) e a
realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, 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”), bem como seus termos e condições foram aprovadas em assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 14 de outubro de 2020, cuja ata será
devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), bem como foi publicada no jornal “Valor Econômico” em 19 de outubro de 2020, e será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”).
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada
entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no “Valor Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
A realização da Oferta Secundária pelo FIP Momentum, bem como seus termos e condições, foram aprovados em reunião do Comitê de Investimento realizada em 13 de outubro de 2020, em conformidade com seu Regulamento. Além disso, não será necessária qualquer
aprovação societária do FIP Momentum quanto à fixação Preço por Ação.
Não foi necessária qualquer aprovação societária do Walmart US para realização da Oferta Secundária. Além disso, não será necessária qualquer aprovação societária do Walmart US quanto à fixação Preço por Ação.
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de [•] de [•] de 2020, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 19 de outubro de 2020.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua
própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 e 99, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO PRELIMINAR E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 379, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÂO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta
[logos]
Coordenador Líder

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

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto Preliminar, “Companhia”, “Grupo Big” ou “nós” se referem, a
menos que o contexto determine de forma diversa, ao Grupo Big Brasil S.A., suas controladas,
subsidiárias e filiais na data deste Prospecto Preliminar. Os termos indicados abaixo terão o
significado a eles atribuídos neste Prospecto Preliminar, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 27 deste Prospecto Preliminar.
Abras

Associação Brasileira de Supermercados.

Acionistas Vendedores

FIP Momentum e o Walmart US, considerados em conjunto.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria Estatutária da Companhia,
considerados em conjunto.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária
da Companhia, considerados em conjunto.

Advent

Advent International.

Agente Estabilizador ou [•]

[•].

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Bônus de Subscrição

Bônus de Subscrição emitido pela Companhia em favor da WMT
Brasilia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
14 de outubro de 2020.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.
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CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

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, atualmente vigente.

Código Civil

Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

COFINS

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

Companhia ou Grupo Big

Grupo Big Brasil S.A.

Conselho de
Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, que até a data deste Prospecto
Preliminar não havia sido instalado.

Coordenador Líder ou Itaú
BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

CRM

Customer Relationship Management.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.

Direitos Adicionais

Nomes de domínio registrados no Brasil e o trade dress da Sam’s
Club.

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou
US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos,
Depreciações e Amortizações) é uma medição não contábil
divulgada pela Companhia em consonância com a Instrução CVM
nº 527/12, conciliada com suas demonstrações financeiras. O
EBITDA consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado pelo resultado
financeiro líquido, pelas receitas e despesas de imposto de renda e
contribuição social, e pelas despesas e custos de depreciação e
amortização. A Margem EBITDA é calculada pela divisão do
EBITDA pela receita operacional líquida. Para mais informações
sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página
369 deste Prospecto Preliminar.
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EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado representa uma medição não contábil
elaborada pela Companhia que corresponde ao EBITDA acrescido
de itens não-recorrentes ou não-operacionais, como reversão de
impairment, despesas com reinauguração de lojas e créditos
extemporâneos (crédito da exclusão de ICMS na base de
PIS/COFINS), entre outros. A Margem EBITDA Ajustado, por sua
vez, é calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita
operacional líquida. Para mais informações sobre medições não
contábeis, veja o item 3.2 do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 369 deste Prospecto
Preliminar.

ESG

Environmental, social and corporate governance.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

FIP Momentum

Momentum –
Multiestratégia.

Formulário de Referência

Formulário de referência da Companhia, elaborado nos termos da
Instrução CVM 480, conforme alterada, e anexo a este Prospecto
Preliminar.

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

Grupamento de Ações

Grupamento da totalidade das ações ordinárias da Companhia na
proporção de 10:1, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 14 de outubro de 2020.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais
de Relatório Financeiro). Conjunto de normas internacionais de
contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB – International
Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais
de Contabilidade).

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada.

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.

Instrução CVM 505

Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme
alterada.

Instrução CVM 527

Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, conforme
alterada.
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de

Investimento

em

Participações

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme
alterada.

Instrução CVM 567

Instrução da CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015, conforme
alterada.

Instrução CVM 578

Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme
alterada.

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica;

J.P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por
Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Mercado de Capitais Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada.
Marcas Sam’s Club

Marcas “Sam’s Club” e “Member’s Mark”.

Net Promoter Score

Métrica calculada com base nas avaliações recebidas de notas 9 e
10 subtraídas de notas 1 a 6.

Novo Mercado

Segmento especial de listagem de valores mobiliários da B3,
destinado à negociação de valores mobiliários emitidos por
empresas que se comprometem voluntariamente com a adoção de
práticas de governança corporativa e a divulgação pública de
informações adicionais em relação ao que é exigido na legislação,
previstas no Regulamento do Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular nº 1/2020 - CVM/SRE, divulgado em 05 de março de
2020.

OMS

Organização Mundial da Saúde.

PIS

Programa de Integração Social.

Plano de Opções

Plano de opção de compra de ações da Companhia aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de
2018, aditado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 14 de outubro de 2020.

Programas de Opção

Programas de Opção de Compra de Ações aprovados sob o Plano
de Opções em Reunião de Conselho de Administração realizadas
em 17 de setembro de 2018 e 28 de março de 2019, aditados em
Reunião de Conselho de Administração realizada em 14 de outubro
de 2020.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, considerados
em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.
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Regulamento do Novo
Mercado

Regulamento do Novo Mercado, que prevê as práticas
diferenciadas de governança corporativa a serem adotadas pelas
companhias com ações listadas no segmento Novo Mercado da B3.

Regulamento S

Regulation S do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.

SEC

Securities and Exchange Commission, a comissão de valores
mobiliários dos Estados Unidos.

Securities Act

U.S. Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

SKUs

Stock Keeping Unit.

SSS

Same Store Sales (Vendas mesmas lojas).

TI

Tecnologia da informação.

Walmart US

Brazil Holdings S.C.S.

WMT Brasília

WMT Brasilia S.À.R.L.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Grupo Big Brasil S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 30.621.687/0001-43, com seus atos constitutivos
registrados na JUCESP sob o NIRE nº 35.300.517.270.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em [•] de [•] de 2020.

Sede

Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida
Tucunaré, nº 125, Bloco A, Superior, Sala 109, Tamboré, CEP 06460020.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida
Tucunaré, nº 125, Bloco A, Superior, Sala 109, Tamboré, CEP 06460020. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr. Vitor Fagá de
Almeida. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (11) 2103-5672 e o seu endereço eletrônico é
ri.big@big.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Títulos e Valores
Mobiliários Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código “[•]”, a
partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à divulgação do
Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal “Valor Econômico”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência.

Website

http://ri.big.com.br
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto Preliminar e não estão a ele
incorporadas por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto Preliminar contém considerações sobre estimativas e declarações da Companhia
relativas aos planos, expectativas sobre eventos para futuros, estratégias, tendências financeiras
que afetam suas atividades, bem como declarações relativas a outras informações, principalmente
nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 20 e 99, respectivamente, deste
Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos
Diretores” do Formulário de Referência da Companhia a partir das páginas 379, 479 e 545,
respectivamente, deste Prospecto Preliminar, constituem estimativas e declarações futuras que
envolvem riscos e incertezas e, portanto, não são indicativas ou constituem garantias de
resultados futuros.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente. Muitos
fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto Preliminar, tais como previstos nas
estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os resultados da
Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se concretizem. Dentre os
diversos fatores que podem influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem
ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia da COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), e das medidas governamentais implementadas em
resposta à pandemia, particularmente no Brasil e na medida em que tais fatores continuem a
causar severos, frequentes e negativos efeitos macroeconômicos e a impactar o
comportamento e hábitos de consumidores nas regiões em que a Companhia opera,
aumentando assim muitos dos outros riscos descritos na seção “4.1. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 379;

•

capacidade da Companhia de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida
necessária em resposta ao, ou para amenizar os impactos da, pandemia de COVID-19 nos
negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira da
Companhia;

•

capacidade da Companhia de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou
de longo prazo no comportamento dos consumidores da Companhia em razão da pandemia de
COVID- 19, mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;

•

capacidade da Companhia de obter financiamento para seus projetos e planos de expansão;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento e planos de
negócios, incluindo a abertura e desenvolvimento das atuais e futuras lojas, bem como a
identificação de novas localidades para novas unidades;

•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
câmbio, nível de emprego e confiança do consumidor;

•

inflação, deflação, bem como flutuações das taxas de juros;

•

manutenção do sucesso do nosso marketing e esforços de venda;
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•

alteração no custo dos nossos produtos e dos nossos custos operacionais;capacidade da
Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória, acompanhando as mudanças nas
preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;

•

nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por
nossos concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos
concorrentes;

•

mudança nas preferências dos consumidores e demandas pelos produtos que vendemos;

•

dificuldades na manutenção e melhoria de nossas marcas e reclamações desfavoráveis de
cientes, ou publicidade negativa, que afetem nossas marcas;

•

aumento do custo na estrutura da Companhia, em especial de custos trabalhistas;

•

capacidade da Companhia de manter as operações das suas lojas nos locais onde atualmente
opera;

•

instabilidade política e condições gerais da economia, política e de negócios no Brasil e no
exterior, incluindo, no Brasil, a percepção dos riscos em relação à corrupção e a outras
investigações em curso e as relações turbulentas e disputas internas dentro da administração
do Presidente Bolsonaro, bem como políticas públicas e possíveis mudanças para tratar
dessas questões ou outras mudanças em políticas públicas, incluindo reformas econômicas e
tributárias e respostas aos efeitos contínuos da pandemia do COVID-19, qualquer um dos
quais pode afetar negativamente as perspectivas de crescimento da economia brasileira como
um todo;

•

eventos de surtos de doenças e pandemias, tal como o surto do COVID-19 no Brasil e no
mundo;

•

natureza competitiva do varejo brasileiro nos setores em que atuamos;

•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muito
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 20 e 99, respectivamente, deste Prospecto Preliminar, bem
como na seção “4. Fatores de Risco” e “5. Gerenciamento de Riscos e Controles Internos” do
Formulário de Referência da Companhia, a partir das páginas 379 e 456, respectivamente,
deste Prospecto Preliminar.

Essa lista de fatores de risco 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”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro.
As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações pertinentes a
resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, dinâmica setorial,
oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da
concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o
futuro constantes neste Prospecto Preliminar podem vir a não se concretizar.
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Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam 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 Preliminar e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto
Preliminar e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência
da Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR E NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR A PARTIR DA PÁGINA 357,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. TAIS ESTIMATIVAS
REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA,
OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA
FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES
ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.

9

SUMÁRIO DA COMPANHIA
Apresentamos a seguir um sumário dos nossos negócios, incluindo nossas informações
operacionais e financeiras, nossas vantagens competitivas e estratégias de negócio. Este sumário
é apenas um resumo das nossas informações, não contendo todas as informações que um
potencial investidor deve considerar antes de tomar sua decisão de investimento em nossas
Ações. Informações completas sobre nós estão em nosso Formulário de Referência e nas nossas
demonstrações financeiras incorporadas por referência a este Prospecto. Leia este Prospecto e o
nosso Formulário de Referência antes de aceitar a Oferta.
ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO EM INVESTIR EM NOSSAS AÇÕES, O INVESTIDOR DEVE
LER, CUIDADOSA E ATENCIOSAMENTE, TODO ESTE PROSPECTO, INCLUINDO AS
INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS SEÇÕES “CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO”, “PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”,
CONSTANTES NAS PÁGINAS 7, 20 E 99 DESTE PROSPECTO, ALÉM DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, A PARTIR DA PÁGINA 357, ENFATIZANDO AS SEÇÕES “3. INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS SELECIONADAS”, “4. FATORES DE RISCO”, “5. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO
DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS” E “10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES”, BEM COMO
NOSSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS E AS RESPECTIVAS NOTAS
EXPLICATIVAS A PARTIR DA PÁGINA 173 E NOSSAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E AS
RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS A PARTIR DA PÁGINA 231, PARA UM ENTENDIMENTO
MAIS DETALHADO DOS NOSSOS NEGÓCIOS E DA OFERTA PROPRIAMENTE DITA.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS
CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS AÇÕES.
Visão Geral
Somos o líder em varejo alimentar no Nordeste e no Sul do Brasil e o terceiro maior do país, em
termos de receita bruta, conforme publicação da Abras do ano de 2019, sendo o único com
controle local e presença nacional. Acreditamos que somos uma empresa com uma cultura de alto
desempenho, desenvolvemos programas de liderança e engajamento do time, com foco em
produtividade, eficiência e rentabilidade. Durante o ano de 2019 registramos uma receita líquida de
R$20.579 milhões e, durante os primeiros noves meses de 2020, de R$15.708 milhões.
Operamos em dois segmentos de negócios: (i) atacado; e (ii) varejo. O segmento de atacado é
composto pelos formatos atacarejo (Maxxi Atacado) e clube de compras (Sam’s Club), já o
segmento de varejo pelos formatos hipermercados (BIG e BIG Bompreço), supermercados
(Superbompreço, Nacional e Mercadorama); soft discount (TodoDia) e postos de combustíveis.
Adicionalmente, prestamos serviços financeiros para os nossos clientes, bem como lançamos em
2020 nosso e-commerce, e ainda, possuímos uma parcela relevante dos imóveis nos quais nossas
lojas estão instaladas.
Nosso plano de crescimento se baseia, principalmente, na abertura de lojas de atacarejo e de clube de
compras, tanto em localidades anteriormente ocupadas por nossos hipermercados quanto em novas
localidades. Também como parte deste plano focaremos no crescimento de vendas nas mesmas lojas
em todos os formatos, inclusive impulsionados pelo crescimento do nosso e-commerce.
Surgirmos da aquisição de 80% das operações do Walmart US no Brasil, concluída em agosto de
2018, por fundo de investimentos cujos cotistas são veículos de investimentos no exterior geridos
pela Advent International (ainda que indiretamente, por meio de entidades afiliadas), sendo que em
agosto de 2019 lançamos nossa nova marca corporativa e passamos a chamar “Grupo BIG”.
Em 30 de setembro de 2020, estávamos presentes em 18 estados e no Distrito Federal, com uma rede
de presença nacional de 389 lojas espalhadas por 181 cidades, empregando mais de 50 mil pessoas.
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Número de Lojas por Formato e por Região

Nordeste
Sul
Sudeste
Centro Oeste
Total

Atacado
Clube de
compras
6
3
18
4
31

Atacarejo

Hipermercados

17
22
7
46

34
36
28
3
101

Varejo
Supermercado
/Soft Discount
126
71
197

Postos de
Gasolina
2
3
8
13

Total
185
135
61
8
389

Fonte: Companhia.

A partir de agosto de 2018, temos trabalhado para nos institucionalizar, acelerar o desenvolvimento
e retenção dos talentos, priorizar o engajamento da força de trabalho e implantar ações para
aumentar nossa eficiência e produtividade. A transformação cultural teve início no primeiro dia da
nova companhia com a implementação de um novo organograma, saindo de um desenho onde 6
dos 7 reportes do Diretor Presidente tinham papel de backoffice para o novo desenho onde 7 de 11
tem responsabilidade direta com o negócio e os clientes.
Desde 2019, temos revitalizado nossas lojas, seja por meio de reformas de hipermercados e
atacarejos ou conversões de hipermercados em atacarejo ou clube de compras, e em 2020
lançamos uma nova geração de supermercados. Apesar das diversas melhorias, ainda possuímos
um longo caminho a percorrer para explorar todo o potencial das nossas lojas em todos os
formatos.
Nos últimos doze meses findos em 30 de setembro de 2020, nossas vendas subiram para R$16,1
mil/m2 (reais mil por metro quadrado) nas nossas lojas de varejo e R$31,0 mil/m2 nas lojas de
atacado, representando um crescimento de 16% e 5% quando comparado com o mesmo período
do ano anterior. Acreditamos que o nosso foco em produtividade e eficiência continua necessário
e, com o nosso histórico, mostramos capacidade de execução para atingir este objetivo.
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Principais Indicadores Operacionais e Financeiros
A tabela a seguir mostra a evolução dos nossos resultados financeiros nos períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2019 e 2020:
Período de nove meses findo em 30 de setembro de1
(em milhões de R$, exceto quando indicado de maneira
diversa)
2020
2019
AH(%)
Receita bruta
18.011
16.909
6,5%
Receita líquida
15.708
14.909
5,4%
Lucro bruto
3.785
3.604
5,0%
Margem bruta
24,1%
24,2%
(0,1 p.p.)
EBITDA Ajustado2
607
150
304,7%
Margem EBITDA Ajustado3
3,9%
1,0%
2,9 p.p.
Lucro líquido
3.064
(80)
n.m.
Margem líquida
19,5%
(0,5%)
20,0 p.p.
Patrimônio líquido
7.827
4.513
73,4%
Endividamento Curto Prazo4
Endividamento Longo Prazo4
(1)
Considerando a data de constituição da Companhia, não foram apresentados dados referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2019 e ao período de cinco meses findo em 31 de dezembro 2018, vez que tais dados não
comparáveis.
(2)
EBITDA Ajustado. O EBITDA não é medida de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil
nem pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS), e não
representa os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, portanto, não é medida alternativa aos resultados ou fluxos de
caixa. Para mais informações sobre o EBITDA Ajustado veja o item “3.2 Medições Não Contábeis” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 369 deste Prospecto;
(3)
Margem EBITDA Ajustado. O EBITDA não é medida de lucro em conformidade com as práticas contábeis adotadas
no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS),
e não representa os fluxos de caixa dos períodos apresentados e, portanto, não é medida alternativa aos resultados ou
fluxos de caixa. Para mais informações sobre a Margem EBITDA Ajustado veja o item “3.2 Medições Não Contábeis” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 369 deste Prospecto; e
(4)
Considera somente a dívida financeira.

Nossos Pontos Fortes
Liderança regional no Nordeste e no Sul do país com presença no Sudeste e escala nacional
competitiva
Acreditamos que a nossa presença regional no Nordeste e no Sul, permite que tenhamos
conhecimento único dos interesses dos consumidores locais, podendo oferecer mix de produtos
personalizado para cada público-alvo, além de oferecer economias de escala em logística e
marketing. Atuamos em cada região somente com marcas líderes, que acreditamos possuírem
grande reconhecimento por partes dos consumidores, como “BIG Bompreço” no Nordeste, “BIG” e
“Nacional” no Sul e “Sam’s Club” no Sudeste, permitindo maior fidelidade e fluxo de clientes mais
recorrente. Enquanto isso, acreditamos que somos o único competidor com liderança regional no
Nordeste e no Sul e que também possui escala nacional, o que melhora nosso poder de
negociação com fornecedores e permite termos de compra diferenciados para os nossos produtos,
possibilitando margens atrativas e diversidade de opções para os nossos consumidores.
Companhia multiformato e democrática com vendas balanceadas entre as regiões Nordeste,
Sul e Sudeste
Somos uma Companhia multiformato, com vendas equilibradas entre as regiões Nordeste, Sul e
Sudeste, que, no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, representaram 38%,
30% e 28%, respectivamente, o que traz maior estabilidade ao nosso negócio em função das
diferentes forças macroeconômicas que possam impactar de forma diferente cada região do país.
Possuímos lojas dos mais diversos formatos distribuídas por todo o Brasil, o que nos permite
manter um perfil democrático e atingir com frequência todas as classes socioeconômicas, com
vendas em categorias de alta frequência.
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Público-alvo dos formatos de loja por classe socioeconômica

Fonte: Companhia.

Nosso posicionamento em categorias de alta frequência (e.g. mercearia, perecíveis e higiene e
limpeza), permite que tenhamos mais pontos de contato com os consumidores, seja em pequenas
compras do dia-a-dia ou em compras mais robustas, possibilitando um monitoramento maior de
seus hábitos de consumo. Acreditamos que esses fatores geram o conhecimento necessário para
oferecer uma experiência de compra mais personalizada, eficiente e rentável.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, realizamos 127 milhões de
transações em todas as nossas lojas, sendo aproximadamente 80% em categorias consideradas
de alta frequência, o que permite diversos pontos de contato com nossos clientes e a identificação
de padrões de consumo.
Pioneirismo no formato de clube de compras
Fomos o primeiro e somos o único grande varejista a possuir alguma bandeira no formato de clube
de compras no Brasil. Apesar de lojas com área similar à do Maxxi e de outros atacarejos, o Sam’s
Club se diferencia por seu modelo de associação (membership) anual, o que além de gerar
fidelização e dificultar a entrada de novos competidores, permite direcionamento da marca a um
público específico, com sortimento de produtos premium a preços de atacado, incluindo importados
e uma ampla seleção de produtos de marca própria, mantendo uma percepção de exclusividade.
Em 30 de setembro de 2020, o Sam’s Club possuía 2,0 milhões de sócios, a maioria composta por
indivíduos de classe média-alta e alta, ou pequenas empresas, para os quais oferece grande
variedade de produtos nacionais e importados de sortimento diferenciado e exclusivo, com cerca
de 5 mil itens variados em suas lojas, além de itens de marca própria, que corresponderam a cerca
13,3% das vendas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Capacidade de expansão, reformulação e renovação de nossas lojas de varejo e atacarejo
Em pouco mais de dois anos, fomos capazes de construir histórico bem-sucedido de reformulação
e conversão de lojas, transformando o Grupo BIG em uma empresa geradora de caixa e rentável.
Acreditamos que, com a experiência que adquirimos e com a capacidade dos nossos líderes,
poderemos repetir nosso sucesso tanto para a expansão orgânica de novas lojas de Sam’s Club e
Maxxi, quanto para a reformulação de nossa estratégia de supermercados.
Acreditamos que nossa capacidade de inovar e aumentar a produtividade dentro da base atual de
lojas, tanto para as reformas quanto para as conversões, foi comprovada pelos resultados obtidos
conforme demonstra o gráfico abaixo:
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Aumento de vendas com renovações e conversões

Fonte: Companhia, considerando a partir das primeiras datas de reforma de cada loja.

Crescimento de SSS (12 meses), EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado

Fonte: Companhia.

Em 30 de setembro de 2020 já tínhamos 93 hipermercados reformados e 7 convertidos em Maxxi
ou Sam’s Clubs. Ainda possuímos 11 hipermercados a serem convertidos para os formatos de
atacado, o que nos leva a acreditar em crescimento de vendas nas lojas a serem convertidas além
de 13 lojas de hipermercados já fechadas em processo de conversão. Adicionalmente, estamos
atualmente testando 4 lojas de supermercados recentemente reformadas para definir o modelo a
ser replicado nas demais lojas do formato. As reformas e conversões também foram fundamentais
para auxiliar na padronização do layout das lojas e na reformulação dos formatos.
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Aproximamos a nossa proposta de valor à buscada pelos nossos clientes-alvo, aumentando a
oferta de alimentos perecíveis em ambiente mais moderno e agradável, com investimentos em um
sortimento maior (incluindo itens regionais) e em treinamento de pessoal para melhoria do
atendimento. Juntos, esses pontos e os demais discutidos anteriormente tiveram uma resposta
positiva dos consumidores e foram responsáveis por um aumento considerável de sua satisfação,
conforme demonstrado no crescimento mensal do net promoter score dos nossos hipermercados
de 22% em janeiro de 2020 para 71% em setembro de 2020.
Alinhamento estratégico com os acionistas, que contribuem significativamente com seu
experiência nos setores de varejo e consumo no Brasil, bem como forte comprometimento
com as melhores práticas de ESG
O ingresso do nosso atual controlador foi desenhado para permitir total alinhamento de interesses
entre os acionistas. A parceria com o Walmart nos proporciona uma referência internacional para
as nossas operações, inclusive na digitalização do varejo alimentar, além de apoio com contratos
de compra globais. Tanto o Walmart quanto a Advent possuem experiência internacional de varejo
e contribuem adequando nossa estratégia às melhores práticas do setor globalmente.
Nossos 12 executivos possuem grande experiência nos setores de varejo e consumo no Brasil,
somando juntos 284 anos de atuação nesses setores, além de também possuírem alinhamento
completo de interesses com o nosso sucesso, através de programa de incentivo de longo prazo.
Adicionalmente, possuímos alto padrão de governança corporativa, incluindo um “Código de Ética
e Conduta” formal e canal de denúncia confidencial.
Ademais, estamos alinhados com as principais práticas de responsabilidade ambiental e social.
Atualmente, somos adeptos (nós e o “Instituto Grupo BIG”) de programas de sustentabilidade, tais
como, “Bem Estar Animal”, “Pecuária Sustentável”, “Escola Social do Varejo” e “Logística Reversa”,
dentre outros, para mais informações sobre tais programas vide o item “7.8 Políticas socioambientais”
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 129 deste Prospecto.
Nossos Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à nós, nossos negócios e condição financeira estão
relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores
de risco, ocorrendo de maneira combinada. Para mais informações veja os itens “4.1 Fatores de
Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da
página 379 deste Prospecto.
Nossas Estratégias
Crescimento do formato Maxxi por meio de conversões e novas lojas
O formato atacarejo é um dos nossos principais vetores de crescimento, com a abertura de novas
lojas da bandeira “Maxxi”. Até 30 de setembro de 2020, houve 3 aberturas a partir da conversão de
hipermercados em Maxxi, e temos mais 18 lojas de hipermercado disponíveis para serem
convertidas para Maxxi, totalizando um potencial total de 21 lojas. Das 43 lojas originais do
formato, 39 já foram reformadas e as 4 restantes estão em processo, trazendo um novo layout e
apelo para os consumidores.
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Renovações de Maxxi

Fonte: Companhia.

Promovemos muitas mudanças comerciais do Maxxi, saindo de um modelo de vendas pautadas
por volume e para poucos clientes comerciantes, através de televendas, para a exploração da
venda de piso. Em 30 de setembro de 2020 tínhamos aumentado o sortimento em mais de 2.700
SKUs por loja, melhoramos os equipamentos, processos operacionais, material e calendário
promocional, além da divulgação da marca. Adicionalmente, melhoramos a distribuição de venda
entre categorias para darmos mais espaço a categorias geradoras de margem, além de
estabelecermos uma meta, que vem sendo atingida, de manutenção de índice favorável de
competitividade de preços frente aos nossos principais concorrentes.
Acreditamos que o potencial de crescimento do Maxxi não está limitado às conversões já
realizadas, havendo bastante espaço para nossa estratégia de crescimento orgânico. De acordo
com consultoria externa especializada por nós contratada, temos potencial para operar, até 2030,
215 lojas com a bandeira “Maxxi” no Brasil.
Crescimento do formato Sam’s Club com a expansão orgânica por meio de conversões de
hipermercados e abertura de novas lojas
Desde a entrada da Advent, o Sam’s Club foi identificado como um importante vetor de
crescimento, por ser um formato exclusivo e atingir um público diferenciado. Até 30 de setembro de
2020, 5 lojas já haviam sido convertidas, restando ainda 18 hipermercados a serem convertidos em
Sam’s Club, levando a um total potencial de 45 lojas no formato.
Acreditamos que o modelo de associação (membership), gera receita recorrente, e permite
conhecimento mais profundo dos nossos clientes, permitindo identificação do seu histórico de
consumo, suas preferências e momentos de compra. Esses dados são de nossa propriedade,
potencializando a implantação de CRM e estratégia de marketing direcionada para o produto certo
à pessoa certa na hora adequada. Apesar de minoria, temos também clientes pequenos varejistas,
que se diferenciam dos do Maxxi por serem mais formais e sofisticados.
Assim como no caso Maxxi, também acreditamos que o potencial do Sam’s Club ainda é
significativamente maior que o realizado, o que possibilita um grande potencial de crescimento
orgânico. De acordo com consultoria externa especializada por nós contratada, temos potencial
para operar, até 2030, 125 lojas com a bandeira Sam’s Club.
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Recuperação e sustentação dos hipermercados por meio da revisão do modelo de negócios
Desde agosto de 2018 revisamos o nosso modelo de negócios do formato para melhora da
operação, incluindo a expansão e adequação do sortimento de produtos às demandas regionais, o
aprimoramento da estratégia de precificação e a substituição do modelo de “preço baixo todo dia”
pelo modelo baseado em promoções. Reformamos as lojas e treinamos as equipes de vendas,
especialmente de perecíveis, assim como as equipes de logística, redesenhando os processos de
abastecimento de lojas para reduzir a ruptura de produtos-chave das cestas de compras de nossos
clientes. Em agosto de 2019, confiantes que a operação estava adequada, iniciamos a renovação
de nossos interiores e fachadas para lançarmos as marcas “BIG” e “BIG Bompreço” em todas as
nossas praças, realizando campanhas de alta visibilidade.
Recuperação dos supermercados através de novo posicionamento estratégico, com novo
mix de produtos e melhoria na infraestrutura de loja
Pretendemos alavancar o conhecimento do relançamento dos hipermercados para o relançamento
dos supermercados. Após estudo junto aos clientes, concorrentes e dados internos, construímos o
novo posicionamento estratégico de nossas marcas. Estamos na fase de piloto, e em 30 de setembro
de 2020 já tínhamos inaugurado 4 lojas piloto e validado o layout e os resultados das renovações. Os
perecíveis ganharão protagonismo, com mais espaço nas lojas, qualidade, competitividade e
atendimento especializado. Ademais, ajustamos o sortimento de todas as lojas, nas quais
reformularemos toda a estratégia promocional, com um preço mais regional, e de comunicação.
Adicionalmente, pretendemos ser mais competitivos nas categorias com vocação para geração de
fluxo, nas quais teremos promoções frequentes, enquanto aumentaremos a oferta de produtos
premium em categorias geradoras de margem. Em seguida, pretendemos reformar nossas lojas e
faremos campanhas de marketing e propaganda para aumentar o fluxo nas lojas reformadas. Em
paralelo, treinaremos nossos times para elevar o padrão de excelência operacional, com foco no
cliente e atendimento. Assim, acreditamos que ganharemos ainda mais a confiança dos clientes da
vizinhança de nossas lojas, aumentando as vendas e a rentabilidade por metro quadrado.
Fortalecimento das vendas digitais oferecendo uma solução omni-canal
Pretendemos oferecer uma solução integrada de compra e entrega para nossos clientes em todos
os formatos e regiões do Brasil com foco em crescimento orgânico sustentável e rentável, com
forte alavancagem em programa de relacionamento próprio e estruturação de CRM, baseado na
comunicação e ofertas personalizadas aos clientes.
Planejamos alavancar a nossa base de ativos, utilizando as lojas como polo (hubs) de
armazenamento de produtos e pontos de entrega (ship from store), diluindo os custos de operação,
aumentando a produtividade de nossas equipes e reduzindo o tempo de entrega dos produtos para
nossos clientes. Para escalar rapidamente esta operação em nossas lojas, já realizamos parcerias
com as principais plataformas de delivery em 172 lojas, ou 44% do total, em 30 de setembro de
2020. No mês de setembro de 2020, as vendas do canal digital atingiram R$25 milhões,
representando 2,3% das vendas no mês de setembro de 2020 das lojas onde estão presentes.
Planejamos aumentar esse crescimento com o lançamento de plataforma digital própria, que
integrará todas as nossas lojas com cobertura de delivery e de “clique e retire” até meados de
2021.
Junto com a nossa plataforma digital própria, pretendemos também lançar um programa de
relacionamento com nossos clientes, oferecendo aplicativo de compras que acreditamos que
permitirá comunicação e oferta de produtos personalizados. Os dados coletados por essa
plataforma serão alimentados pelo histórico de compras realizadas em nossas lojas
(principalmente no clube de compras) e pelas compras feitos com o cartão Hipercard, permitindo
acesso a grande histórico de dados das transações feitas por cada um de nossos consumidores.
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Eficiência das áreas de suporte para aumentar a produtividade, reduzir os riscos e alavancar
a rentabilidade do nosso negócio
Fizemos um programa completo de revisão de custos e despesas, otimizando pessoas e
automatizando processos, aumentando a confiabilidade de nossos sistemas e melhorando a nossa
rentabilidade. Ademais, reestruturamos nossas operações de suporte, fechando 3 de nossos 5
escritórios centrais, eliminando complexidade ao descontinuar mais de 300 procedimentos e
unificando o escritório de São Paulo, além de otimizarmos a operação do “Centro de Serviços
Compartilhados de Porto Alegre”, reduzindo nossa força de trabalho em cerca de 45%.
Implementamos também iniciativas em suprimentos indiretos para renegociação dos nossos
principais contratos, com foco nas despesas prioritárias, conquistando economias da ordem de
10%, bem como iniciamos um programa de investimento na criação de sistema de TI próprio,
independente do Walmart, que está em estágio avançado de desenvolvimento, com lojas e centros
de distribuição já convertidos.
Potencializar a geração de valor por meio de ativos complementares, incluindo créditos
fiscais, ativos imobiliários e serviços financeiros
Desde 2018, buscamos ativamente otimizar nossas operações de forma a permitir a utilização de
créditos fiscais. Dentre os mais relevantes, em 30 setembro de 2020 possuíamos: (i) R$1.221
milhões em créditos de PIS/COFINS sobre ICMS já transitado em julgado, que já estão sendo
abatido de tributos federais; (ii) crédito fiscais de IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal e base negativa
de R$2.423 milhões, que é aproveitado quando a Companhia gera lucro; e (iii) créditos de ICMS,
que totalizaram R$2.543 milhões acumulados principalmente por transporte interestadual de
mercadorias no passado.
Além disto, considerando a conclusão da reestruturação do Grupo BIG, em 30 de setembro de
2020 possuímos grande base de ativos imobiliários, sendo proprietários de 184 imóveis, que foram
avaliados em R$6,5 bilhões em junho de 2018. Ao menos 23 destes ativos têm potencial
incremental para desenvolvimento imobiliário, sendo que já possuímos 5 pré-projetos
desenvolvidos, como por exemplo a construção de prédios residenciais e comerciais nos terrenos
de nossas lojas. Adicionalmente, possuímos landbank de 41 imóveis com 104 mil m2 e avaliado em
R$400 milhões. O Grupo BIG também possuía, em 30 de setembro de 2020, uma área locável em
galerias de 95 mil m2 que, no período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020,
representaram um EBITDA de R$71 milhões com uma taxa de ocupação de 84%, apresentando
também um potencial significativo de melhoria de geração de resultado para a companhia seja via
receita de alugueis ou via dinamização do fluxo de clientes na loja. Para mais informações sobre a
reestruturação do Grupo BIG veja o item “15.7 Principais operações societárias” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 668 deste Prospecto.
Por fim, dispomos de plataforma diversa de serviços financeiros com grande número de contas
ativas, com 3,4 milhões de contas ativas, e largo portfólio de crédito, com mais de R$11,2 bilhões,
ambos em 31 de dezembro de 2019 em parceria com o Itaú Unibanco S.A. Oferecemos serviços
associados ao cartão de crédito Hipercard, uma importante e reconhecida ferramenta que auxilia e
nos aproxima dos nossos clientes. Além do cartão Hipercard, outros serviços como crédito pessoal
e seguro roubo e furto do cartão são também oferecidos em parceria com o Itaú Unibanco S.A.
Para os nossos clientes de eletroeletrônicos dos formatos de clube de compras e hipermercados,
oferecemos em parceria com a Cardif Seguradora seguro garantia estendida e seguro roubo, furto
e por quebra acidental (RFQA) dos produtos vendidos.
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Organograma Societário

Eventos Recentes
Incorporação de Ações
Em 14 de outubro de 2020, em sede de Assembleia Geral Extraordinária das respectivas
companhias, foi aprovada a incorporação, pela Companhia, das ações de emissão de Torch
Empreendimentos e Participações S.A., Valquíria Empreendimentos e Participações S.A., Gibraltar
Empreendimentos e Participações S.A., Midway Empreendimentos e Participações S.A., Kursk
Empreendimentos e Participações S.A., Bulge Empreendimentos e Participações S.A., Pacífico
Empreendimentos e Participações S.A., Overlord Empreendimentos e Participações S.A. e Kharkov
Empreendimentos e Participações S.A. Mediante a aprovação da operação, as sociedades que
tiveram suas ações incorporadas pela Companhia passaram a 100% detidas pela Companhia. Para
maiores informações veja o item “15.7 Principais operações societárias” do Formulário de Referência
da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 668 deste Prospecto.
Grupamento de Ações e Bônus de Subscrição
Ainda em 14 de outubro de 2020, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o
Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob
condição resolutiva da publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021.
Mediante a aprovação das deliberações acima mencionadas o capital social da Companhia foi
alterado para R$221.655.067,89, dividido em 456.743.170 ações ordinárias, totalmente
integralizado. Adicionalmente, foi aprovada a emissão, pela Companhia, de Bônus de Subscrição,
em favor da WMT Brasília. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e
“18.5 Outros valores mobiliários emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia,
anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
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Aditamento do Plano e dos Programas de Opções de Ações
Também em 14 de outubro de 2020, em sede de Assembleia Geral Extraordinária e de Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a alteração do Plano de Opções, bem
como a redução do número de opções de cada participante no âmbito do Plano de Opções, em
razão do Grupamento de Ações aprovado pela Assembleia Geral realizada nesta mesma data, e
alterações aos Programas de Opção. Para mais informações veja os itens “13.4 Plano de
remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária”, “13.6
Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria
estatuária” e “13.8 Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens
13.5 a 13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Informações Adicionais
Nosso escritório administrativo está localizado na cidade de Barueri, estado de São Paulo, na
Avenida Tucunaré, 125, bloco A superior, sala 109, CEP 06460-020. O telefone do nosso
Departamento de Relações com Investidores é +55 (11) 2103-5672. Nosso endereço na rede
mundial de computadores (website) é ri.big.com.br e-mail para contato é ri.big@big.com.br. As
informações constantes em nosso website ou que podem ser acessadas por meio dele não
integram esse Prospecto e não são a ele anexadas ou incorporadas por referência.
Principais Fatores de Riscos
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40,
§ 3º, inciso IV da Instrução CVM 400. Para informações sobre os fatores de risco a que estamos
expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 99 deste
Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 357 deste Prospecto.
A extensão da pandemia declarada pela OMS devido à propagação da COVID-19, a
percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os negócios da Companhia
depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e podem afetar
material e adversamente os negócios, condição financeira, resultados de operações, fluxos
de caixa e a capacidade da Companhia de continuar a operar seus negócios.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como os provocados pelo zika
vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus HSNS (causador da gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1
(causador da influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do
oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram a economia dos
países em que essas doenças se propagaram.
Em 11 março de 2020, a OMS declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que,
desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as
pessoas. A pandemia do COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades
governamentais mundiais, com o objetivo de proteger a população, resultando em restrição no
fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos,
fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento
do comércio e redução generalizada de consumo. No Brasil, estados e municípios, incluindo das
localidades em que nós operamos, adotaram as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
adotando medidas para controlar a propagação da doença, o isolamento social e consequente
restrição à circulação de pessoas, que resultaram no fechamento de restaurantes, hotéis, shopping
centers, áreas de grande circulação, parques e demais espaços públicos.
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Adicionalmente, os escritórios administrativos e outras instalações da Companhia, incluindo a sede
na cidade de Barueri, Estado de São Paulo foram e permanecem fechados, adotando uma política
de teletrabalho para seus funcionários administrativos. Essa política pode afetar a produtividade da
Companhia, ocasionar eventuais erros e atrasos nas suas operações, bem como causar outras
interrupções nos seus negócios.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios e resultados
operacionais da Companhia depende de desdobramentos futuros, inclusive a duração e a
disseminação da pandemia, que são incertos e imprevisíveis, especialmente no Brasil, de seu
impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir
sobre a gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões e as ações tomadas para contêla, entre outras. A Companhia não tem conhecimento de eventos comparáveis que possam
fornecer uma orientação quanto ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma pandemia
global e, como resultado, o impacto final de surto do COVID-19 é incerto. Mesmo após a
diminuição do surto do COVID-19, uma recessão e/ou desaceleração econômica global,
notadamente no Brasil, incluindo aumento do desemprego, pode resultar em (i) menor atividade
comercial e de consumo, (ii) receio dos consumidores, e (iii) aumento do inadimplemento dos
parceiros, fatores que podem afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
Além disso, a pandemia da COVID-19 pode resultar em mudanças de paradigma no consumo
pelos clientes da Companhia, especialmente na migração de vendas nas lojas físicas para vendas
digitais. A Companhia não pode garantir que conseguirá atender a demanda por vendas realizadas
na internet de forma razoável e eficaz ou que o volume de eventual aumento de vendas na internet
compense a redução de vendas físicas através de suas lojas. Para mais informações a esse
respeito, vide os Fatores de Risco “A Companhia pode não ser capaz de se adaptar rapidamente
às transformações digitais exigidas pelos clientes e pelo setor” e “A Companhia pode não
conseguir ajustar o alinhamento de seus canais de venda dentro de suas expectativas”.
A pandemia pode, também, causar perturbações materiais nos negócios e operações da
Companhia no futuro como resultado de, por exemplo, quarentenas, ciberataques (inclusive em
virtude do período prolongado de trabalho remoto), absenteísmo do trabalhador como resultado de
doença ou outros fatores como medidas de distanciamento social, viagens ou outras restrições. Se
uma porcentagem significativa da força de trabalho da Companhia não puder trabalhar, inclusive
por motivo de doença ou viagens ou restrições governamentais relacionadas com a pandemia, as
operações da Companhia podem ser adversamente afetadas.
O efeito da pandemia ainda pode vir a gerar um impacto adicional na receita da Companhia, uma vez
que pode não refletir os novos hábitos assumidos por seus consumidores. Durante o período da
pandemia, entre março e setembro de 2020, a receita da Companhia apresentou um crescimento
que pode vir a não perdurar, uma vez que os impactos da pandemia são incertos e a flexibilização de
algumas medidas tomadas pelo Governo, como por exemplo a restrição a circulação em
determinados ambientes ou o funcionamento normalizado de todos os estabelecimentos impactados,
podem vir a diminuir a receita da Companhia em momento subsequente.
Por meio da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, o Governo Federal instituiu o pagamento de
auxílio emergencial a determinados trabalhadores durante o período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Referidos recursos adicionais injetados na economia brasileira podem mascarar um efeito ainda não
refletido na receita da Companhia. Dessa forma, assim que a medida de pagamento auxiliar por parte
do Governo cessar, a economia brasileira e os consumidores de produtos da Companhia poderão ser
adversamente afetados e consequentemente, a receita da Companhia poderá diminuir.
A Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, a Companhia não pode garantir que será capaz de impedir um impacto negativo em
seus negócios de dimensão igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19.
O impacto da pandemia do COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos
discutidos no Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página
357 deste Prospecto.
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A Companhia pode não conseguir manter e melhorar o reconhecimento de suas marcas ou
pode receber avaliações desfavoráveis de consumidores, bem como pode ser alvo de
publicidade negativa, o que poderia afetar adversamente suas marcas.
As marcas da Companhia, BIG, BIG Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Mercadorama,
TodoDia, Maxxi Atacado, Sam’s Club, Posto Big e Posto BIG Bompreço, entre outras, são
elementos de extrema importância para o sucesso do negócio da Companhia. Se a Companhia
não conseguir manter e melhorar o reconhecimento de suas marcas, por exemplo, por meio da sua
capacidade de proporcionar a melhor experiência de compra aos consumidores, através de um
ambiente agradável em todos os seus pontos de venda, preços competitivos, grande variedade e
alta qualidade dos produtos e serviços que oferece, inclusive dos produtos de marca própria, além
da variedade e conveniência das opções de entrega de seus produtos, seu negócio e resultado
financeiro podem ser adversamente afetados.
Reclamações de consumidores ou publicidade negativa dos produtos vendidos, dos preços
cobrados ou do atendimento prestado, especialmente em relação à produtos do estoque próprio da
Companhia, podem, no futuro, reduzir a confiança dos consumidores e, consequentemente, as
suas vendas, afetando adversamente as marcas que a Companhia opera e, consequentemente, o
negócio da Companhia. Além disso, alguns dos produtos que a Companhia vende podem a expor
a reclamações decorrentes de danos pessoais, envolvendo, em alguns casos, doenças ou morte,
podendo exigir recalls ou outras ações.
Para manter um bom relacionamento com os seus consumidores, a Companhia precisa treinar e
gerenciar adequadamente os colaboradores que trabalham em suas lojas e que estão em contato diário
com os seus consumidores. A Companhia deve também ter uma equipe de atendimento ao consumidor
pronta para resolver reclamações e conflitos de forma eficiente e rápida. Um atendimento ao
consumidor eficaz exige investimentos significativos em seus colaboradores, em programas de
desenvolvimento e em infraestrutura de tecnologia, para propiciar à equipe de atendimento as
ferramentas necessárias para bem desempenhar as suas funções. A incapacidade de gerenciamento
ou treinamento de seus representantes de atendimento ao consumidor pode comprometer a
capacidade da Companhia de lidar com s reclamações recebidas de maneira eficaz. Se a Companhia
não administrar de maneira eficaz as reclamações recebidas, a confiança de seus consumidores, sua
reputação, suas marcas e o seu negócio poderão ser afetados de maneira negativa.
A publicidade e a cobertura da mídia geralmente exercem influência significativa sobre o
comportamento e ações dos consumidores. Se a Companhia for alvo de publicidade negativa, que
possa fazer com que seus consumidores mudem seus hábitos de compras, inclusive como
resultado de recall de produtos que a Companhia vende, de escândalos relacionados ao manuseio,
preparação ou armazenamento de produtos alimentícios em suas lojas ou da forma como os seus
clientes são tratados por seus colaboradores nas lojas, poderá haver um efeito adverso relevante
às marcas que a Companhia opera e, consequentemente, ao negócio da Companhia.
Novas tecnologias, tais como mídias sociais e plataformas de comércio digital utilizadas para
vendas de produtos da Companhia, são cada vez mais utilizadas para a divulgação de produtos e
serviços. O uso de mídias sociais e ferramentas de comércio digital requerem uma atenção
específica, bem como um conjunto de diretrizes de gerenciamento e monitoramento, inclusive
monitoramento de riscos, que a Companhia pode não conseguir desenvolver e implementar de
forma eficaz. Publicações ou comentários negativos sobre a Companhia, seus negócios, suas
operações, seus Diretores ou membros do Conselho de Administração e acionistas em qualquer
rede social podem prejudicar gravemente a sua reputação. Além disso, os colaboradores e
representantes da Companhia poderão usar ferramentas de mídia social e tecnologias móveis de
forma inadequada, o que poderá causar prejuízos, inclusive com a divulgação de informações
confidenciais de seus consumidores. Eventual publicidade negativa que prejudique a reputação de
uma ou mais das marcas da Companhia poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as
marcas da Companhia, o que poderá impactar adversamente as vendas da Companhia.
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Além disso, o Walmart US, um dos acionistas indiretos da Companhia, por meio da Walmart US, detém
algumas das marcas que a Companhia usa em seus negócios e atividades no Brasil, tais como as Marcas
Sam’s Club. Dada a estreita relação societária com o Walmart US e o uso pela Companhia e por outras
empresas do Grupo Walmart de marcas que são amplamente conhecidas e reconhecidas no Brasil,
qualquer publicidade negativa ou comentários negativos com relação ao Walmart US e/ou outras
empresas controladas ou coligadas, ao Walmart US no mundo todo poderá ter um efeito adverso nas
Marcas Sam’s Club que a Companhia usa em seus negócios e atividades no Brasil, podendo ocasionar,
assim, um efeito adverso no valor de tais marcas e, consequentemente, nos resultados operacionais da
Companhia. Adicionalmente, qualquer evento social, político ou econômico negativo, relativo aos Estados
Unidos da América, país onde o Walmart US foi fundado e que é normalmente associado, no Brasil, às
Marcas Sam’s Club, poderá ter um efetivo adverso nas Marcas Sam’s Club que a Companhia utiliza em
suas atividades no Brasil, podendo afetar adversamente o valor de tais marcas e, consequentemente,
seus resultados operacionais. Finalmente, não podemos garantir que o Walmart US renovará referidos
contratos, especialmente caso sua posição acionária na Companhia seja diminuída de forma significativa
no futuro. Para mais informações a esse respeito, vide os Fatores de Risco “A Companhia pode perder o
direito de utilizar as Marcas Sam’s Club e operar o “Sam’s Club Brazil Business”, constantes do item 4.1
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 379 deste Prospecto.
A Companhia pode perder o direito de utilizar as Marcas Sam’s Club e operar o “Sam’s Club
Brazil Business”.
Conforme descrito no item “7.9 Outras informações relevantes” do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir página da 514 deste Prospecto, a Companhia possui
um Contrato de Licença de Uso que prevê o direito exclusivo da Companhia de operar o clube de
compras “Sam’s Club” no Brasil, assim como utilizar as Marcas Sam’s Club.
O Contrato de Licença de Uso possui duração de 8 anos a partir da data de assinatura, em 1º de
agosto de 2018, permanecendo em vigor até 1º de agosto de 2026 e pode ser renovado somente
mediante concordância de ambas as partes. Para mais informações sore o Contrato de Licença de
Uso, vide item “7.9 Outras informações relevantes” do Formulário de Referência da Companhia, anexo
a este Prospecto a partir página da 514 deste Prospecto. O Contrato de Licença de Uso prevê controle
de qualidade, no qual os Licenciadores poderão tomar medidas para monitorar o cumprimento dos
padrões de qualidade definidos e inspecionar os locais licenciados. O descumprimento dos padrões
estabelecidos por parte dos licenciados constitui uma violação do Contrato de Licença de Uso, que
poderá levar ao término do contrato caso não seja suprida 90 dias após notificação enviada pelos
licenciadores. Além disso, o Contrato de Licença de Uso prevê que o descumprimento de obrigações
assumidas poderá ensejar a rescisão contratual, assim como os licenciadores poderão rescindir o
Contrato de Licença de Uso caso haja transferência direta ou indireta de qualquer participação
acionária da Companhia ou de suas afiliadas a determinados concorrentes e suas respectivas afiliadas.
A Companhia não pode garantir que os licenciadores renovarão o “Contrato de Licença de Uso”,
especialmente caso a posição acionária do Walmart US na Companhia seja diminuída de forma
significativa no futuro. Caso o “Contrato de Licença de Uso” deixe de vigorar, seja por rescisão ou
expiração de seu prazo, todos os direitos licenciados à Companhia, incluindo a utilização das
Marcas Sam’s Club e a operação do “Sam’s Club Brazil Business”, serão encerrados, o que poderá
impactar adversamente as atividades da Companhia.
A Companhia pode não conseguir proteger os seus direitos de propriedade intelectual ou utilizálos de forma eficaz, bem como manter o direito ao uso de propriedade intelectual de terceiros.
O futuro sucesso da Companhia depende significativamente da sua capacidade de utilizar de forma eficaz
e de proteger as suas atuais e futuras marcas (incluindo as suas marcas próprias), bem como de defender
os seus ativos intangíveis, especialmente os direitos de propriedade intelectual incluindo, sem limitação,
marcas, nomes de domínio, segredos comerciais e know-how. A Companhia pode não conseguir renovar
o registro de suas marcas em tempo hábil. Além disso, seus concorrentes podem contestar ou invalidar
quaisquer marcas existentes ou futuras da Companhia ou licenciadas pela Companhia.
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A Companhia não tem como garantir que as medidas para proteger os seus direitos de propriedade
intelectual serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se apropriarão indevidamente de
seus direitos de propriedade intelectual. Os custos necessários para proteger os seus direitos de
propriedade intelectual, seja pela via extrajudicial ou por meio de processos legais ou
administrativos, podem ser significativos.
Além disso, as Marcas Sam’s Club estão registradas ou em processo de registro perante INPI em
nome da Walmart Apollo LLC e são licenciadas à Companhia. Os Direitos Adicionais também são
detidos pela Walmart Inc. e Walmart Apollo LLC, e são licenciados à Companhia. A Companhia
não pode garantir que tais marcas e/ou Direitos Adicionais continuarão a ter a devida proteção
legal e registros aplicáveis à manutenção da propriedade.
Se a Companhia não conseguir proteger e defender os seus direitos de propriedade intelectual contra a
violação ou apropriação indevida em qualquer dessas hipóteses, a Companhia poderá sofrer um efeito
adverso relevante, em particular em sua capacidade de desenvolver o seu negócio.
Problemas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, incluindo no âmbito
da transição de sistema de tecnologia da informação do Walmart US para a Companhia, ou a
incapacidade da Companhia de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da
tecnologia, poderão impactar adversamente suas operações.
A Companhia está realizando uma transição de seus sistemas de TI, que envolve a contratação direta,
pela Companhia, dos referidos sistemas de TI, com previsão de conclusão total da transição até maio de
2021, o que inclui a manutenção da estrutura de serviços de TI, enquanto o “Information Technology
Transition Services Agreement” celebrado entre a Companhia e a Walmart Inc. permanecer válido e
vigente, com a possibilidade de prestação de serviços adicionais de TI se assim acordado entre as partes.
O referido contrato possui prazo final de vigência em 31 de julho de 2022, sendo passível de renovação
pelas partes por até 4 (quatro) períodos adicionais de 6 (seis) meses cada, o que significa que, no
momento em que esse contrato for encerrado, a Companhia precisará ter concluído totalmente a
transição de seus sistemas de tecnologia da informação. Caso a Companhia não consiga finalizar a
transição desses sistemas até o prazo de vigência final do contrato, as operações da Companhia poderão
ser adversamente afetadas, inclusive porque a Companhia não pode garantir que um novo contrato com o
Walmart US será celebrado para a manutenção da estrutura de serviços de TI.
Eventuais falhas nos sistemas de TI, assim como atrasos ou defeitos na prestação dos serviços
pelos prestadores de serviço e desenvolvedores contratados, tanto para a constante prestação de
serviços de TI, quanto para a transição sistêmica dentro do prazo de vigência do referido contrato,
podem ter um efeito negativo na operação, na imagem e no relacionamento da Companhia com os
seus clientes, podendo impactar negativamente os negócios e as operações da Companhia.
Os sistemas de informação da Companhia podem, ainda, sofrer interrupções devido a
fatores que estão além do seu controle, tais como desastres naturais, ataques de hackers,
problemas de telecomunicações, vírus, softwares maliciosos, entre outros fatores. Na
eventualidade de falhas ou interrupção dos sistemas de tecnologia da informação, assim
como atrasos ou defeitos na prestação dos serviços pelos prestadores de serviço e
desenvolvedores contratados, tanto para a constante prestação de serviços de TI, quanto
para a transição sistêmica mencionada acima, a Companhia pode perder dados, ficar sujeita
à violação de dados ou não conseguir realizar transações comerciais e, dessa forma,
ocasionar um efeito adverso relevante para os negócios e as operações da Companhia.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto Preliminar, poderão ser obtidos nos seguintes
endereços:
Companhia
Grupo Big Brasil S.A.
Avenida Tucunaré, nº 125, Bloco A, Superior, Sala 109, Tamboré
CEP 06460-020, Barueri, São Paulo
At.: Sr. Vitor Fagá de Almeida
Tel.: +55 (11) 2103-5672
http://ri.big.com.br
Outros Acionistas Vendedores
Brazil Holdings S.C.S
Momentum – Fundo de Investimento em
2-4 Rue Eugene Ruppert, 2453
Participações Multiestratégia
Representado na forma de seu regulamento por Luxemburgo, EX
Representado por seu representante legal no
sua gestora, BRL Trust Investimentos Ltda.
Brasil, Marcelo Nastromagario
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar
Rua Fradique Coutinho, 1.271
CEP 01451-011, São Paulo, SP
CEP 05416-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Daniela Bonifácio
Tel.: +55 (11) 4637-0369
Tel.: +55 (11) 3133-0350
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º
(parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Fax: +55 (11) 3708-8107
www.itau.com.br/itaubba-pt/
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: + 55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br/
Banco de Investimentos Credit Suisse
(Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº
700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares
(parte)
04542-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo de la Peña
Tel.: +55 (11) 3701-6000
http://www.credit-suisse.com/br
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Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
1.309,10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br

Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte),
10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e
15º andares
CEP 04538-905
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: 55 (11) 4950-3700
www.jpmorgan.com.br/country/br/pt/jpmorgan

Consultores Legais
Locais da Companhia
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147-7600
www.mattosfilho.com.br

Consultores Legais
Externos da Companhia
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 7º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Filipe B. Areno
Tel.: +55 (11) 3708-1848
Fax: +55 (11) 3708-1845
www.skadden.com

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Lobo de Rizzo Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Caio Cossermelli
Tel.: +55 (11) 3702-7120
www.ldr.com.br

Paul Hastings LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041,
Torre D, 21º andar,
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. David Flechner
Tel.: +55 (11) 4765-3009
www.paulhastings.com

Auditores Independentes da Companhia
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes
Av. Chucri Zaidan, 1240, 4º ao 12º andar
CEP 04709-111, São Paulo, SP
At.: Sr. Vagner Ricardo Alves
Tel.: +55 (11) 5186-1000
www.deloitte.com.br
Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se
encontram anexas a este Prospecto Preliminar a partir da página 157.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente 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 Preliminar, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia
– Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” nas páginas 20 e 99, respectivamente, deste Prospecto Preliminar e na seção “4. Fatores
de Risco” do nosso Formulário de Referência, e nas demonstrações financeiras e informações
financeiras intermediárias e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto Preliminar,
para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de
investir nas Ações.
Ações

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames, objeto da Oferta.

Ações Adicionais

Montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia,
correspondentes a até 20% da quantidade de Ações inicialmente
ofertada, [a ser por ela emitidas e/ou alienadas pelos Acionistas
Vendedores na proporção indicada na página 47 deste Prospecto
Preliminar], que poderá ser acrescido à Oferta nos termos do
artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas,
as quais serão destinadas para atender eventual excesso de
demanda que seja verificado quando da fixação do Preço por
Ação.

Ações em Circulação no
Antes da realização da Oferta, não há ações ordinárias de emissão
Mercado após a Oferta (Free da Companhia em circulação no mercado. Após a realização da
Float)
Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e as
Ações Suplementares, [•]% das ações ordinárias de emissão da
Companhia estará em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição
do Capital Social” na página 41 deste Prospecto Preliminar.
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Ações Suplementares

Montante de até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia
correspondentes a até 15% da quantidade de Ações inicialmente
ofertada, [a ser por ela emitidas e/ou alienadas pelos Acionistas
Vendedores, na proporção indicada na página 47 deste Prospecto
Preliminar], nas mesmas condições e pelo mesmo preço das
Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada
[pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de
estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta. Conforme
disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não
serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e
por um período de até trinta dias contados da data de início da
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na
B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, 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 ordinárias de emissão da
Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente
Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta durante o
prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares.
Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações
Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação
por parte dos Coordenadores da Oferta.

Agente Estabilizador ou [•]

O [•], agente autorizado a realizar operações de estabilização de
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
brasileiro, nos termos do Contrato de Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

O Itau BBA USA Securities, Inc., o BofA Securities, Inc., o BTG
Pactual US Capital LLC, o Credit Suisse Securities (USA) LLC, o
Bradesco Securities, Inc. e o J.P. Morgan Securities LLC
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado após a
distribuição das Ações, em até seis meses contados a partir da
data de divulgação do Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e
anexo V da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto Preliminar, informando o
resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto Preliminar, informando
acerca do início do Prazo de Distribuição.
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Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 68 deste Prospecto Preliminar.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao
Novo Mercado, bem como a reforma do seu Estatuto Social, de
forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de
capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado
previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, bem como
seus termos e condições foram aprovadas em assembleia geral
extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 14 de
outubro de 2020, cuja ata será devidamente registrada perante a
JUCESP, bem como foi publicada no jornal “Valor Econômico” em
19 de outubro de 2020, e será publicada e no DOESP.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da
Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão aprovados
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding
(conforme definido abaixo) e a concessão dos registros da Oferta
pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e
publicada no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização
do Anúncio de Início e no DOESP, no dia útil subsequente.
A realização da Oferta Secundária pelo FIP Momentum, bem como
seus termos e condições, foram aprovados em reunião do Comitê
de Investimento realizada em 13 de outubro de 2020, em
conformidade com seu Regulamento. Além disso, não será
necessária qualquer aprovação societária do FIP Momentum
quanto à fixação Preço por Ação.
Não foi necessária qualquer aprovação societária do Walmart US
para realização da Oferta Secundária. Além disso, não será
necessária qualquer aprovação societária do Walmart US quanto à
fixação Preço por Ação.

Atividade de Estabilização

Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização
do preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no
âmbito da Oferta, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação e por um período de até trinta dias contados da data de
início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização,
o qual será previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da
B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de
Início.
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Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar
operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser
descontinuadas e retomadas a qualquer momento, observadas as
disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente
Estabilizador e a Corretora poderão escolher livremente as datas em
que realizarão as operações de compra e venda das ações ordinárias
de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados 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.
Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em [•] de [•] de 2020, a ser novamente divulgado
em [•] de [•] de 2020, com a identificação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta e informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto Preliminar.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Em 30 de setembro de 2020, o capital social da Companhia era de
R$221.655.067,89,
totalmente
subscrito
e
integralizado,
representado por 456.743.170 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de
Ações Ordinárias do Grupo Big Brasil S.A., a ser celebrado pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores
da Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação
Internacional, a fim de regular os esforços de colocação das Ações
pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros, exclusivamente no exterior.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo Diferenciado de Ações Ordinárias de
Emissão do Grupo Big Brasil S.A., a ser celebrado entre [•], o Agente
Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e a B3, na
condição de interveniente anuente.
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Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão do Grupo
Big Brasil S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas
Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e os demais
Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade de
intervenientes anuentes, que rege os procedimentos para a
realização de operações de estabilização de preços das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro pelo
Agente Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Corporativa a ser celebrado entre a Companhia e a B3, o qual
entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

Contrato de prestação de serviços a ser celebrado, entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores e a B3.

Coordenador Líder ou Itaú
BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Bank of America, o BTG Pactual, o Credit
Suisse, o Bradesco BBI e o J.P. Morgan considerados em
conjunto.

Corretora

[•].

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 49 deste Prospecto Preliminar.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando
eventuais Ações Adicionais) que deverá ser realizada dentro do
prazo de até dois dias úteis, contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, com a entrega das Ações aos respectivos
investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares,
que ocorrerá no prazo de até dois dias úteis contado da(s)
respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações
Suplementares.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária (considerando
as Ações Suplementares) serão destinados para: (i) aberturas de
novas lojas de atacado e postos de combustível; (ii) conversão de
lojas de varejo em lojas de atacado; (iii) reformas de lojas
existentes; e (iv) investimentos em sistemas de TI e outros projetos.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores[, inclusive o
resultante do eventual exercício da Opção de Ações
Suplementares].

31

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos às ações ordinárias de emissão
da Companhia, nos termos previstos no seu Estatuto Social e na Lei
das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir da página
119 deste Prospecto Preliminar e na seção “18. Valores Mobiliários”
do Formulário de Referência.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade
das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento
de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidos Não Institucionais serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do imposto sobre operações financeiras
(“IOF/Câmbio”) e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham
sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis, contados
da data de disponibilização do comunicado de cancelamento da
Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será
admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares conforme faculdade
prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a
Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta”,
na página 103 deste Prospecto Preliminar.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
aplicação de 20% sob o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço 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, bem como sua capacidade de
executar o plano de negócios da Companhia”, na página 103 deste
Prospecto Preliminar.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto Preliminar, a ser fixada após a apuração do resultado
do Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.
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Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada
da decisão de investimento, os investidores devem ler as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações”, a partir das páginas 20 e 99 deste Prospecto
Preliminar, respectivamente, bem como os Fatores de Risco
descritos no item “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.

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 Colocação, de liquidar as Ações que tenham sido
adquiridas, porém não liquidadas, no Brasil, pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e
até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por
cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do
momento em que for concedido o registro da Oferta pela CVM,
assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
adquiridas por investidores não sejam totalmente liquidadas por
estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, adquirirá, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o
limite individual da garantia firme de liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre: (i) o
número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação; e (ii) o número de Ações objeto da garantia firme de
liquidação efetivamente adquiridas, no Brasil, por investidores no
mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM
400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os
Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos
do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o preço de
venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
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Inadequação da Oferta

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
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao
ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto
Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento em Ações não é, portanto, adequado
a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou
categoria de investidor que esteja proibida por lei de 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 investidores devem ler
atentamente as seções deste Prospecto Preliminar e do
Formulário de Referência que tratam sobre “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir da página 99 deste
Prospecto Preliminar, incluindo o item “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais, e
que tenham aderido à carta convite disponibilizada pelo
Coordenador Líder.

Instituições Participantes da Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
Oferta
conjunto.
Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pelos Administradores e pelos Acionistas
Vendedores.

Investidores Estrangeiros

Os: (i) investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC, em operações isentas
de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act; e (ii) investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos
ou constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S.
persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities
Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de
cada investidor, que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo
Banco Central e pela CVM.
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Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em
qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, em todos os casos, investidores qualificados e
profissionais nos termos da regulamentação da CVM, residentes e
domiciliados ou com sede no Brasil (inexistindo para estes valores
mínimo ou máximo de investimento), nos termos da Instrução da
CVM 539, bem como os Investidores Estrangeiros.

Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3, nos termos da regulamentação em vigor, em
qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil,
que realizaram Pedido de Reserva durante o Período de Reserva
ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, observados, para esses investidores, em qualquer hipótese,
o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, nos termos
da Instrução da CVM 539.

J.P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “[•]”.

Oferta

A Oferta Primária e a Oferta Secundária, consideradas em
conjunto.

Oferta de Varejo

Montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, [20%] do total das
Ações (considerando as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais) a ser destinado prioritariamente à colocação pública
junto a Investidores Não Institucionais que tenham realizado
Pedido de Reserva.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada a
Investidores Institucionais.

Oferta Primária

A distribuição pública primária de, inicialmente, [•] Ações, realizada
no Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.
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Oferta Secundária

A distribuição pública secundária de, inicialmente, [•] Ações de
titularidade dos Acionistas Vendedores, realizada no Brasil em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes
da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN,
pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.

Opção de Ações

Qualquer opção, warrant ou direito de compra, subscrição ou
aquisição de quaisquer ações de emissão da Companhia no
âmbito de um plano de opção de compra de ações da Companhia
em vigor na presente data.

Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada no Contrato de Colocação [pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores] ao Agente Estabilizador, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das
Ações Suplementares, nas mesmas condições e preço das
Ações inicialmente ofertadas, exclusivamente, para prestação
dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da
Oferta.

Pedido de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
irretratável, para reserva de Ações no âmbito da Oferta de Varejo,
por Investidores Não Institucionais, inclusive os que sejam
Pessoas Vinculadas.

Período de Colocação

Prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, que se iniciará em [•] de [•]
de 2020 e se encerrará em [•] de [•] de 2020, para efetuar a
colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•]
de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre [•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•]
de 2020, inclusive, data esta que antecedeu em pelo menos sete
dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505:
(i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos
Acionistas Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta,
bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/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 dos Agentes de
Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles
vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores e
colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v)
acima; e (viii) clubes e fundos de investimento cuja maioria das
cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará: (i) em até seis
meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado
na Faixa Indicativa. O preço de subscrição ou aquisição, conforme o
caso, por Ação, será fixado após a realização do Procedimento de
Bookbuilding, e terá como parâmetro as indicações de interesse em
função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junta a Investidores Institucionais durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de determinação
do Preço por Ação é justificada na medida que o preço de mercado
das Ações a serem subscritas/adquiridas 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 e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do
processo de determinação do Preço por Ação.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado
com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no
Brasil, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior,
conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertadas, não
será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de
Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as respectivas intenções de investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não Institucionais no Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas não serão cancelados. 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
resultar em redução da liquidez das ações de emissão da
Companhia no mercado Secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam consideradas
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
afetar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 103 deste Prospecto Preliminar.
Recomenda-se aos potenciais investidores que leiam este
Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”
deste Prospecto Preliminar, nas páginas 99 e 20 deste
Prospecto Preliminar, bem como os itens 4.1 e 4.2 do
Formulário de Referência antes de tomar qualquer decisão de
investir nas Ações.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48
da Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em operações com
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como referência são permitidas na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta
para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão do Grupo Big Brasil S.A., incluindo o
Formulário de Referência a ele anexo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações de Emissão do Grupo Big Brasil S.A.,
incluindo o Formulário de Referência, elaborado nos termos da
Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e quaisquer
complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

Este Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, considerados
em conjunto.
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Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em [•] de [•] de 2020, estando a presente Oferta sujeita a
prévio registro na CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 66 deste Prospecto
Preliminar.

Resolução de Conflitos

Conforme estabelecido no Estatuto Social, a Companhia, seus
acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e
suplentes, se houver, 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 condição de emissor,
acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei do Mercado
de Capitais, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social,
nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN 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 demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.

Restrição à Venda de Ações [A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores
(Lock-up)
se comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de
restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia,
por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato
de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto
ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo
período de 180 dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da
Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos
nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
Após esse período inicial de 180 dias, os Acionistas Vendedores e
os Administradores da Companhia não poderão, por mais 180
dias, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações de
emissão da Companhia e derivativos destas de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações.
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Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00, nos termos
da Instrução da CVM 539, aplicável aos Investidores Não
Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo.

Valores Mobiliários de Lock- Qualquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou
up
quaisquer valores mobiliários conversíveis em, permutáveis por,
ou exercíveis por, qualquer ação ordinária de emissão da
Companhia que estejam sujeitos ao Lock-up.
Valor Total da Oferta da
Oferta Base

R$[•], considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto Preliminar, o capital social da Companhia é de R$221.655.067,89,
totalmente subscrito e integralizado, representado por 456.743.170 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
91.500.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço de
emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de subscrição
de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto Preliminar e a previsão após a conclusão da Oferta,
considerando os efeitos da eventual subscrição acima.
Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de emissão da Companhia em
circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais:
Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(1)
Ações ordinárias ....................................
Total .......................................................
(1)

(2)
(3)

456.743.170
456.743.170

R$221.655.067,89
R$221.655.067,89

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares,
estima-se que, aproximadamente, [•] ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(1)
Ações ordinárias ....................................
Total .......................................................
(1)

(2)
(3)

456.743.170
456.743.170

R$221.655.067,89
R$221.655.067,89

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.
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Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Suplementares, mas sem
considerar a colocação das Ações Adicionais, estima-se que, aproximadamente, [•] ações
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente [•]% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(1)
Ações ordinárias ....................................
Total .......................................................
(1)

(2)
(3)

456.743.170
456.743.170

R$221.655.067,89
R$221.655.067,89

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar
a colocação das Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•] ações ordinárias de
emissão da Companhia, representativas de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão
em circulação no mercado.
Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais:
Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(1)
Ações ordinárias ....................................
Total .......................................................
(1)

(2)
(3)

456.743.170
456.743.170

R$221.655.067,89
R$221.655.067,89

Após a Oferta
Quantidade
Valor(2)(3)
[•]
[•]

[•]
[•]

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas.

Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, estima-se que, aproximadamente, [•] ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de aproximadamente [•]% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelos membros Administração, na data deste Prospecto Preliminar e a
previsão para após a conclusão da Oferta.
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Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)(2)
FIP Momentum ..........................................................
Walmart US ...............................................................
Administradores ........................................................
Ações em Tesouraria ................................................
Outros .......................................................................
Ações em Circulação ................................................
Total ..........................................................................
(1)

(2)

370.598.722
86.144.448
0
0
0
0
456.743.170

%
81,14
18,86
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 662 deste Prospecto Preliminar.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)(2)
FIP Momentum ..........................................................
Walmart US ...............................................................
Administradores ........................................................
Ações em Tesouraria ................................................
Outros .......................................................................
Ações em Circulação ................................................
Total ..........................................................................
(1)

(2)

370.598.722
86.144.448
0
0
0
0
456.743.170

%
81,14
18,86
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 662 deste Prospecto Preliminar.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)(2)
FIP Momentum ..........................................................
Walmart US ...............................................................
Administradores ........................................................
Ações em Tesouraria ................................................
Outros .......................................................................
Ações em Circulação ................................................
Total ..........................................................................
(1)

(2)

370.598.722
86.144.448
0
0
0
0
456.743.170

%
81,14
18,86
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 662 deste Prospecto Preliminar.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais:
Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)(2)
FIP Momentum ..........................................................
Walmart US ...............................................................
Administradores ........................................................
Ações em Tesouraria ................................................
Outros .......................................................................
Ações em Circulação ..............................................
Total ..........................................................................
(1)

(2)

370.598.722
86.144.448
0
0
0
0
456.743.170

%
81,14
18,86
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Para uma descrição mais detalhada sobre nossos acionistas, ou grupo de acionistas, titulares de mais de 5% do nosso capital social,
inclusive sua composição societária, ver seção “15. Controle”, no Formulário de Referência, na página 662 deste Prospecto Preliminar.

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento
em participações devidamente constituído e registrado na CVM, nos termos da Instrução CVM 578,
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 28.670.954/0001-20, representado na forma de seu regulamento por
sua gestora BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada, com sede social na cidade
e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
23.025.053/0001-62, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 14.796, de 30 de
dezembro de 2015;
Brazil Holdings S.C.S., sociedade domiciliada no exterior, com sede social na 2-4 Rue Eugene
Ruppert, 2453, Luxembourg, EX, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.873.752/0001-28, representada
por seu representante legal no Brasil, Marcelo Nastromagario, brasileiro, casado, advogado,
portador da cédula de identidade RG nº 26.284.823-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob
nº 266.804.808-76, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fradique
Coutinho, n° 1.271, Pinheiros, CEP 05416-011.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 662 deste Prospecto Preliminar.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá: (i) na distribuição primária de, inicialmente, [•] novas Ações; e (ii) na distribuição
secundária de, inicialmente, [•] Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, esforços
de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem
a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das
Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a
SEC.
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Exceto pelo registro a ser concedido pela CVM para a realização da Oferta no Brasil, nos termos
da Instrução CVM 400, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das
Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais
de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares) poderá, a critério [dos Acionistas Vendedores e da Companhia], em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até [•] ações
ordinárias de emissão da Companhia a serem alienadas [a serem por ela emitidas e/ou alienadas
pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto Preliminar], nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Açõesinicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para
atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até [•] ações ordinárias de emissão da Companhia [a serem por ela
emitidas e/ou alienadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção indicada neste Prospecto
Preliminar], conforme o caso, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas, conforme opção outorgada [pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores] ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente,
para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta. O Agente
Estabilizador terá o direito, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e
por um período de até trinta dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, 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 ordinárias de emissão da Companhia
seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta
durante o prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil, em reais, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do
Mercado de Capitais.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro do Securities Act.
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Aprovações societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao Novo Mercado, bem como a
reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo
Mercado e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do
limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições foram aprovadas em assembleia geral
extraordinária de acionistas da Companhia, realizada em 14 de outubro de 2020, cuja ata será
devidamente registrada perante a JUCESP, bem como foi publicada no jornal “Valor Econômico”
em 19 de outubro de 2020, e será publicada e no DOESP.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de
capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) e a concessão dos
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no
jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP, no dia útil
subsequente.
A realização da Oferta Secundária pelo FIP Momentum, bem como seus termos e condições,
foram aprovadas em reunião do Comitê de Investimento realizada em 13 de outubro de 2020, em
conformidade com o seu Regulamento. Além disso, não será necessária qualquer aprovação
societária do FIP Momentum quanto à fixação do Preço por Ação.
Não foi necessária qualquer aprovação societária do Walmart US para realização da Oferta
Secundária. Além disso, não será necessária qualquer aprovação societária do Walmart US quanto
à fixação Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, o qual é meramente
indicativa. 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 as condições de
eficácia descritas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço
no Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir
do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas 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 e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão
do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Antes da realização da Oferta, não há ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação
no mercado. Após a realização da Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais
e as Ações Suplementares, [•]% das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em
circulação no mercado. Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a Oferta –
Composição do Capital Social”, na página 41 deste Prospecto Preliminar.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores aos Coordenadores da
Oferta, bem como dos recursos líquidos oriundos da Oferta.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Ofertante
Companhia ..........................................
FIP Momentum ....................................
Walmart US .........................................
Total ....................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Montante
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Comissões e
Despesas
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Ofertante
Companhia ..........................................
FIP Momentum ....................................
Walmart US .........................................
Total ....................................................
(1)

(2)
(3)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Montante
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Comissões e
Despesas
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Ofertante
Companhia ..........................................
FIP Momentum ....................................
Walmart USWla ...................................
Total ....................................................
(1)

(2)
(3)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Montante
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Comissões e
Despesas
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Ofertante
Companhia ..........................................
FIP Momentum ....................................
Walmart US .........................................
Total ....................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Montante
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Comissões e
Despesas
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Recursos
Líquidos(2)(3)
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das
Ações ofertadas por cada um deles.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Colocação(3) ......................................
Comissão de Garantia Firme(4) ...............................
Remuneração de Incentivo(5) ..................................
Total de Comissões ..............................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções .....................
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro da B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Despesas com Auditores ........................................
Despesas com Advogados e Consultores(6) ...........
Outras despesas da Oferta(7)(8) ...............................
Total de Despesas(9) ..............................................
Total de Comissões e Despesas .........................
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

(1)

Valor
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(8)
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

Valor por
Ação
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%
[•]%

Com base no Preço por Ação de R$[•] que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$[•] e R$[•], podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de [•]% da remuneração base, que corresponde
ao percentual de [•]% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação
(“Remuneração Base”).
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de [•]% da Remuneração Base.
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de [•]% da Remuneração Base.
[A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de [•]% do produto da colocação da Oferta (que
consiste: (i) na soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação; somada (ii) ao produto
resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço opor Ação). A Comissão de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e
dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição
discricionária pela Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação,
execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.]
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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Não há outra remuneração devida pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores às Instituições
Participantes da Oferta (com exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos
decorrentes da atividade de estabilização) ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela
descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por
Ação.
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelos Coordenadores da Oferta, em nome da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1.

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

Data(1)
[•]/[•]/2020

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar

[•]/[•]/2020

3.

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)(2)
Início do Procedimento de Bookbuilding

[•]/[•]/2020

4.

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•]/[•]/2020

5.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

[•]/[•]/2020

6.

Encerramento do Período de Reserva

[•]/[•]/2020

7.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e Acionistas Vendedores
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e
dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•]/[•]/2020

8.

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização deste Prospecto Definitivo

[•]/[•]/2020

9.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

[•]/[•]/2020

10.

Data de Liquidação

[•]/[•]/2020

11.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

[•]/[•]/2020

12.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

[•]/[•]/2020

13.

Data de Encerramento do Lock-Up da Oferta de Varejo

[•]/[•]/2020

14.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

[•]/[•]/2020

(1)

(2)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil
e no exterior, no período compreendido entre a data deste Prospecto Preliminar e a data em que for determinado o Preço por Ação.
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Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para
subscrição/aquisição das Ações que somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do
Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições Participantes da
Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre “Procedimento de Distribuição na Oferta”,
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” nas páginas 50, 59 e 59 deste Prospecto
Preliminar.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição das Ações de forma individual e não
solidária, em regime de garantia firme de liquidação (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares), a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Colocação e da Instrução CVM 400, na proporção e até os respectivos limites
individuais previstos no Contrato de Colocação por meio de duas ofertas distintas, quais sejam:
(i) uma oferta destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma oferta destinada a
Investidores Institucionais, conforme descritas adiante, observado o disposto na Instrução
CVM 400 e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência expressa da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, elaborarão plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de
dispersão acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de
acionistas e relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da
Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da Oferta
assegurarão: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade
com a Instrução CVM 539 (conforme definido abaixo); (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os
investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares
dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser
esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
O público alvo da Oferta consiste em:
(i) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos registrados na B3, nos termos
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no
Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, em montante entre o valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00
(três mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 (um milhão de
reais), nos termos da Instrução da CVM 539, sendo que cada Investidor Não Institucional deverá
realizar seu Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada; e
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(ii) investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na B3, nos termos
da regulamentação em vigor, em qualquer caso, que não sejam considerados Investidores Não
Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e
de capitalização, em todos os casos, investidores qualificados e/ou profissionais nos termos da
regulamentação da CVM, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil (inexistindo para
estes valores mínimo ou máximo de investimento), nos termos da Instrução da CVM 539, bem
como os Investidores Estrangeiros.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução da CVM 505 serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os
investidores que sejam: (i) controladores e/ou administradores da Companhia e/ou dos Acionistas
Vendedores e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau; (ii) controladores e/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 diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços às Instituições Participantes da Oferta desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas
Instituições Participantes da Oferta ou por pessoas a eles vinculadas, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores e colaterais até
o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo
55. Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap)
são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda
para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais e dos Investidores
Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do
Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e
intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados da data da disponibilização do
comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida distribuição
parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares
conforme faculdade prevista nos artigos [•] e [•] da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta
venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em adquirir a
totalidade das Ações no âmbito da Oferta”, na página 103 deste Prospecto Preliminar.
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Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico
destinado à subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da
Oferta de Varejo junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre
[•] de [•] de 2020, inclusive, e [•] de [•] de 2020, inclusive, ou, no caso de Investidores Não
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre [•] de [•] de
2020, inclusive, e [•] de [•] de 2020, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo menos
sete dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus
Pedidos de Reserva cancelados, em caso de excesso de demanda superior a um terço à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e A Ações
Suplementares), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não Institucionais
que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo no
caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10% e, a critério exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores, no máximo 20% do total das Ações
(considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), será destinado à colocação
pública para Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva conforme aplicável,
de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item:
(a) caso haja demanda de Investidores Não Institucionais Lock-up: (i) de até 8% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo
Lock-up”); e
(b) caso haja demanda de Investidores Não Institucionais Sem Lock-up: (i) de até 2% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2% do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo
Sem Lock-up” e, em conjunto com a Oferta de Varejo Lock-up, “Oferta de Varejo”).
No contexto da Oferta de Varejo, observados: (i) o valor mínimo de pedido de investimento de
R$3.000,00 por Investidor Não Institucional (“Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
de Varejo”); e (ii) o valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00 por Investidor Não
Institucional (“Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo”), os Investidores
Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais de uma das
modalidades da Oferta de Varejo indicadas nos itens (a) e (b) do item 5, devendo, para tanto,
indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em
cada modalidade de Oferta de Varejo desejada, com uma única Instituição Consorciada.
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Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos
de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido
de Reserva, sobretudo os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações
constantes, deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, especialmente as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20 e 99, respectivamente,
bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta
exigirá: (a) a abertura ou atualização de conta e/ou de cadastro; e/ou (b) a manutenção de
recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de
Reserva; (iii) 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; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito
antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não
Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente
os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as
informações constantes deste Prospecto Preliminar.
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.
Procedimento da 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 com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável,
exceto pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vi), (vii),(viii), (x), (xii) e (xiii) e no item 11 abaixo;
(ii) os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
de Varejo Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo (conforme definido no item 5.1.1.1 abaixo), sob
pena de ser considerado um Investidor Não Institucionais Sem Lock-up e não participar da
Oferta de Varejo Lock-up;
(iii) os Investidores Não Institucionais que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo
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;
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(iv) 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 do Prospecto Preliminar; (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;
(v) os Investidores Não Institucionais deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa
Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada,
observado ainda o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor
Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, 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 os
Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Não Institucionais Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações da Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais Lockup, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo
critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da
Oferta, aos Investidores Não Institucionais Sem Lock-up ou aos Investidores Institucionais; ou
(b) exceda o montante de Ações destinados à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações (“Rateio Oferta de Varejo Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta de Varejo
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo máximo de três dias úteis contados
da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Não Institucionais Sem Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao
montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão
destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores
e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores Não Institucionais Lock-up ou aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o montante de Ações destinados à Oferta de Varejo Sem Lock-up,
será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Oferta de Varejo Sem
Lock-up”). Caso haja Rateio Oferta de Varejo Sem Lock-up, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo máximo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(ix) até às 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor Não Institucionais 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
respectivo 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;
(x) até às 10h da Data de Liquidação, cada Investidor Não Institucionais 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 (ix) acima à Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor Não
Institucionais não tenha estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do
Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a ele alocadas, 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;
(xi) na 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 Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x)
acima;
(xii) caso: (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do
Prospecto Preliminar 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; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400; e/ou (d) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o
valor máximo da Faixa Indicativa (conforme definido no item 9 abaixo), sendo que o valor
resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa
Indicativa, 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: (1) até às 12h do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até às 12h do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Não Institucional for comunicado
diretamente pela Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior
à Faixa Indicativa e 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 (x) acima e venha a desistir
do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo máximo de três
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
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(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação 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 (x) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
máximo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores Não Institucionais Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar
a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, as Ações subscritas
no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up (“Lock-up da Oferta de Varejo”). Dessa forma, como condição
para a participação na Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor Não Institucional Lock-up, ao realizar
seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela
B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up
da Oferta de Varejo, as Ações subscritas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser outorgadas em
garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará
autorizada a desbloquear as Ações subscritas no âmbito da Oferta de Varejo que foram depositadas
em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
CASO O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES VENHA A CAIR E/OU OS INVESTIDORES
NÃO INSTITUCIONAIS LOCK-UP POR QUAISQUER MOTIVOS VENHAM A PRECISAR DE
LIQUIDEZ DURANTE O PERÍODO DE LOCK-UP DA OFERTA DE VAREJO APLICÁVEL E
TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DAS AÇÕES DA OFERTA DE VAREJO SEREM
TRANSFERIDAS, EMPRESTADAS, ONERADAS, DADAS EM GARANTIA OU PERMUTADAS,
DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, TAIS RESTRIÇÕES PODERÃO CAUSAR-LHES
PERDAS. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES – OS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS
LOCK-UP, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR, EMPRESTAR, ONERAR, DAR
EM GARANTIA OU PERMUTAR, DE FORMA DIRETA OU INDIRETA, A TOTALIDADE DAS
AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA DE SUA TITULARIDADE APÓS A
LIQUIDAÇÃO DA OFERTA, PODERÃO INCORRER EM PERDAS EM DETERMINADAS
SITUAÇÕES”, DO PROSPECTO PRELIMINAR.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido, as Ações remanescentes
são destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para
tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo
os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo [•] da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do artigo
33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta
Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com
diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos
Investidores Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone,
a quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. 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 valor resultante do Preço por Ação
multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3 e por termo de aceitação,
sendo, portanto, dispensado a apresentação de boletim de subscrição e de eventual contrato de
compra e venda, nos termos da Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. As Ações que
forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto
a
Investidores
Estrangeiros,
serão
obrigatoriamente
subscritas/adquiridas
e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro
de 2014, e na Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, ou na Lei nº
4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro
de 2014, e na Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, ou na Lei
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo as ordens de investimento automaticamente canceladas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência são permitidas na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no
âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas.
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A participação dos 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 reduzir a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores
Institucionais que sejam consideradas Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 103 deste
Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2020, nos
termos do artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, limitado ao prazo máximo de seis meses, contado a partir da data de divulgação do
Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade
com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29
da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por
meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 61 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus Administradores e
Acionistas Vendedores, dentre outras providências necessárias.
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De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia e os Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da
Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas
contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia, bem como obriga os Acionistas
Vendedores, a indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à
observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos
casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra
os Acionistas Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados
Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados
Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a
Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal condenação
poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta
pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que
os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 104 deste Prospecto
Preliminar.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto
Preliminar e no 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; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; e (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado
considerando um preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante da aplicação de 20% deverá ser descontado do
valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do
item 19 do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus
respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta serão imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores,
constantes na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto Preliminar,
mesmos meios utilizados para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400.
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Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa,
as Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio
eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de
comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal
Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. Em tais casos, o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 16:00 horas do
quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta enviada pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Colocação;
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido
Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre 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, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de
quaisquer dos eventos acima referidos.

60

Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários sob a categoria “A” pela CVM, a celebração e o cumprimento das condições
suspensivas previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação Internacional, a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
colocação das Ações da Oferta e das Ações Adicionais (sem considerar as Ações Suplementares)
em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, prestada
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e
até os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de
Colocação:
Coordenador da Oferta

Quantidade

Coordenador Líder .......................................................................................
Bank of America ..........................................................................................
BTG Pactual .................................................................................................
Credit Suisse ................................................................................................
Bradesco BBI ...............................................................................................
J.P. Morgan ..................................................................................................
Total .............................................................................................................

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Percentual (%)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/adquirir
as Ações da Oferta e as Ações Adicionais que tenham sido subscritas/adquiridas, porém não
integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na
proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é
vinculante a partir do momento em que forem concedidos os registros da Oferta e de companhia
aberta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional,
disponibilizado este Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações da Oferta e as Ações Adicionais, objeto de Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não sejam totalmente integralizadas/liquidadas
por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da
diferença entre: (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação; e (ii) o número de Ações objeto
da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no
Brasil, por investidores no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a tais
limites.
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Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos demais Coordenadores
da Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, a partir da data
de assinatura do Contrato de Colocação e por um período de até trinta dias contados da data de
início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o
disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido à análise e aprovação
da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a
Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados 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.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 66 deste Prospecto Preliminar.
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Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as
ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da
Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas
cabíveis: (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e
a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre
referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos
respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo
máximo de até três dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição
Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, e, ainda, sem reembolso
de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre
os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a
ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como
Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de
eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
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 ter suspenso, por um período de seis meses contados da
data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas
públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos
Coordenadores da Oferta. A Instituição Consorciada a que se refere este item deverá informar,
imediatamente, sobre o referido cancelamento, os investidores de quem tenham recebido Pedido
de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por
quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento,
Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada.
Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações 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, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a (i) 1% (um por cento) do lucro
líquido apurado no exercício de 2020 (a ser distribuído aos acionistas conforme for deliberado
na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021), e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido apurado nos exercícios de 2021 em diante ser distribuído aos acionistas conforme
for deliberado nas Assembleias Gerais Ordinárias a se realizarem de 2022 em diante,
ajustados nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais
eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho de
Administração;
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(c) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início;
(d) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no referido capital social
da Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) fiscalização da gestão da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109, inciso
IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado a(os) acionista(s) controlador(es) (tag along);
(h) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública para
aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou seu(s) acionista(s) controlador(es) da
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou cancelamento de
listagem das ações no Novo Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico,
apurado mediante laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com
experiência comprovada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou acionistas controladores; e
(i) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das
Sociedades por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da
Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, data
na qual referido contrato entrará em vigor, aderindo ao Novo Mercado, disciplinado pelo
Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa e
divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais rigorosas do
que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o referido contrato
entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início.
A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início, as ações ordinárias de
emissão da Companhia serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3, sob o código “[•]”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência, sobretudo nos itens “5. Política de Gerenciamento de Riscos e Controles
Internos”, “12. Assembleia Geral e Administração”, “13. Remuneração dos Administradores”, “16.
Transações com Partes Relacionadas”, “20. Política de Negociação de Valores Mobiliários” e “21.
Política de Divulgação de Informações”. Para informações adicionais sobre a negociação das
Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
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Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações, sobretudo nos itens “3. Informações Financeiras
Selecionadas”, “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos
Diretores” do Formulário de Referência.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
[A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as
exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer
ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares imediatamente após a Oferta,
ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de
ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações Suplementares.
[Após esse período inicial de 180 dias, os Acionistas Vendedores e os Administradores da
Companhia não poderão, por mais 180 dias, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das
ações de emissão da Companhia e derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a
efetivação da Oferta.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações” na página 102 deste Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver
atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de
2003, [que será contratada] para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário.] {ou} [no entanto, não houve
contratação de formador de mercado].
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Inadequação da Oferta
O investimento em 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 àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados
antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda
variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade
do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja
proibida por lei de adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento nas Ações seria, no
entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de
mercado.
Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 99 e 20, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
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. É recomendada a todos os investidores a leitura
deste Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer
decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar e acesso aos anúncios
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da
Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Companhia
Grupo Big Brasil S.A.
Avenida Tucunaré, 125, Bloco A, Superior, Sala 109, Tamboré,
CEP 06460-020, Barueri, São Paulo
At.: Sr. Vitor Fagá de Almeida
Tel.: +55 (11) 2103-5672
http://ri.big.com.br (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”)
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Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Grupo Big Brasil SA” e, posteriormente, clicar em “2020” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 12 andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Grupo Big
S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/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 da Grupo Big Brasil S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (parte)
CEP 04542-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo de la Peña
Tel.: +55 (11) 3701-6000
www.credit-suisse.com/br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em “Oferta”,
e, então, clicar em “Prospecto Preliminar” ao lado de “Grupo Big Brasil S.A. – Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias do Grupo Big Brasil S.A.”)
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Juscelino Kubitscheck, 1309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, clicar em “IPO
Big” e, posteriormente, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º
andares, Itaim Bibi
CEP 04538-905, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: + 55 (11) 4950-3700 / + 55 (11) 4950-6655
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/grupobig (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar”).
Instituições Consorciadas
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º
andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br,
neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em
seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na tabela “Oferta Inicial (IPO)”,
clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente ao “Grupo Big Brasil S.A.”, e,
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e
(ii) B3, situada na Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois
clicar em “Empresas”, depois clicar em “Grupo Big Brasil S.A.” e posteriormente acessar
“Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
Grupo Big Brasil S.A.
http://ri.big.com.br (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”)
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Grupo Big Brasil SA”, depois em “2020” e, a seguir, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e,
em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
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Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Grupo Big
S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).
Banco BTG Pactual S.A.
www.btgpactual.com/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 da Grupo Big Brasil S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
https://www.credit-suisse.com/br (neste website, (neste website, clicar em “Investment banking”,
depois clicar em “Ofertas”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias
de Emissão do Grupo Big Brasil S.A.” e, então, clicar no link específico do documento que deseja
consultar).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, clicar em “IPO
Big” e, posteriormente, clicar no título do documento correspondente).
Banco J.P. Morgan S.A.
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/grupobig (neste website, clicar
no título do anúncio, aviso ou do documento desejado).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM,
situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro,
no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares,
CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste
website acessar em “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em
seguida, na tabela de “Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas
Secundárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente
ao “Grupo Big Brasil S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo
disponível); e (ii) B3, situada na Praça Antônio Prado, nº 48, 7º andar, na cidade de São Paulo,
Estado
de
São
Paulo
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois
clicar em “Grupo Big Brasil S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto Preliminar não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum
registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no
Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de
registro nos termos do Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem
registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de qualquer outro país.
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Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia 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 Preliminar, do Prospecto
Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 20 E 99 DESTE
PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA,
À OFERTA E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA
TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em [•] de [•] de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
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 30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 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.

71

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 2019 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$18,8 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 45 transações em 2019 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$8,5 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.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação
de serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física,
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de
suas mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende
mais de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.

72

Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
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. associaramse 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.
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.
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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, da C&A e follow-on das seguintes companhias: Restoque,
JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties,
LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza
Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, Totvs,
Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna
Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF
Participações, Irani, IMC, Dimed, Banco PAN, JSL Logística, Rumo, Banco Inter, assim como do
IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar, Melnick, Even, Lojas Quero Quero, Lavvi, Plano & Plano,
Cury Construtora, Hidrovias do Brasil, Sequoia Logística e Petz.
Credit Suisse
O Credit Suisse foi fundado em Zurich, na Suíça, em 1856, e possui operações em 50 países e
46.840 empregados de mais de 170 países. A estratégia do Credit Suisse consiste em ser um dos
líderes globais em gestão de fortunas com excelentes capacidades de Investment Banking.
O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de produtos e serviços por meio de
suas principais divisões de negócios: International Wealth Management, Investment Banking &
Capital Markets, Global Markets, Swiss Universal Bank e Asia Pacific.
•

Uma história de sucesso no Brasil

Em 1959, com a abertura de um escritório de representações do então CS SKA, o Credit Suisse
estabeleceu a sua presença no Brasil. Em 1990, o Banco de Investimento Credit Suisse First
Boston estabeleceu sua presença no País. Em 1998, o Credit Suisse adquiriu o Banco Garantia
(fundado em 1971), e posteriormente, em 2006, a Hedging-Griffo (fundada em 1981) criando a
Credit Suisse Hedging-Griffo. Atualmente, o Credit Suisse no Brasil oferece uma completa linha de
produtos e serviços financeiros por meio de suas divisões locais de Wealth Management,
Investment Banking & Capital Markets e Global Markets.
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O Credit Suisse no Brasil tem por objetivo ser o banco preferencial dos melhores empresários,
empresas e investidores do Brasil; além de ser o assessor de pessoas físicas e investidores
institucionais, oferecendo uma linha completa de soluções financeiras feitas sob medida, de acordo
com as necessidades de cada um de nossos clientes.
Os ratings do Credit Suisse no Brasil, atribuídos às instituições financeiras do País pela Fitch
Ratings, são: AAA (bra), perspectiva estável (longo prazo) e F1+ (bra) (curto prazo), desde 2013.
•

Investment Banking & Capital Markets no Brasil

O Credit Suisse tem conhecimento local e experiência em fusões e aquisições, em colocações
primárias e secundárias de ações e em instrumentos de dívida. Além disso, mantém a liderança
consolidada em Investment Banking na América Latina desde 2005 (Fonte: Thomson Reuters e
Dealogic entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020).
Líder em fusões e aquisições: O Credit Suisse é líder no ranking de Fusões e Aquisições (M&A) na
América Latina, entre 2005 e 2020, com volume de US$393 bilhões, em transações acima de
US$100 milhões (Fonte: Thomson Reuters e Dealogic. Considera transações anunciadas acima de
US$100 milhões entre 1º de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020).
Líder em emissões de ações: No segmento de Ofertas de Ações (ECM) na América Latina, o
Credit Suisse é líder entre 2005 e 2020, com volume de US$43 bilhões (Fonte: Dealogic.
Considera valor proporcional repartido entre coordenadores das ofertas para transações entre 1º
de janeiro de 2005 e 31 de maio de 2020).
Líder em IPOs: No segmento de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) na América Latina, o Credit Suisse
é o líder entre 2005 e 2018, com volume de US$26 bilhões (Fonte: Dealogic. Considera valor
proporcional repartido entre coordenadores das ofertas para transações entre 1º de janeiro de
2005 e 31 de maio de 2020).
•

Líder em corretagem de ações

A corretora do Credit Suisse é a maior dos últimos cinco anos em negociação de ações do
Ibovespa no Brasil, com uma participação de 21,0% no período. (Fonte: Bloomberg. Considera
apenas companhias negociadas no índice Ibovespa).
A Corretora do Credit Suisse tem foco no atendimento a clientes estrangeiros (não residentes) e
institucionais, atua em negociação de ações e opções, negociação eletrônica, colocações de ações
em blocos, IPOs e “follow-ons", estruturação de derivativos de renda variável e elaboração e
distribuição de análises fundamentalistas (setorial e por empresas alvo de investimentos).
A Corretora do Credit Suisse trabalha em conjunto com uma experiente equipe de vendas da
América Latina, com vendedores no Brasil e nos Estados Unidos e tem o apoio de uma das mais
reconhecidas equipes de análise de ações da América Latina.
•

Wealth Management no Brasil

O Private Banking da CSHG administra R$118 bilhões e é um dos principais administradores de
recursos no segmento de wealth management no Brasil (Fonte: Credit Suisse Hedging-Griffo.
Patrimônio Administrado: AUM (Assets under Management) e AUA (Assets under Advisory). A
estratégia de gestão na CSHG é a de ter bankers exclusivamente dedicados para cuidar dos
interesses patrimoniais de seus clientes, oferecendo expertise e soluções inovadoras em:
Gestão de portfólios exclusivos e produtos diferenciados: participação do CIO do Private
Banking Brasil no comitê global de investimentos do Credit Suisse, definição dos cenários
internacional e local para elaboração do asset allocation estratégico e tático da CSHG, gestão de
mais de 900 produtos e portfólios exclusivos.
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Proximidade direta ao time de gestão e especialistas: equipe multidisciplinar incluindo
estrategistas, economistas, investors, analistas de empresas e traders, e um investor/especialista
dedicado a cada portfólio exclusivo com foco em enquadramento do portfólio às condições do
mercado, visando alocação estrutural e tática.
Acesso à plataforma global de investimentos: expertise e pioneirismo em seleção de
oportunidades em ativos líquidos e ilíquidos globais e locais, composições e alternativas de
investimento, com a incorporação e experiência dos relatórios de research do Credit Suisse Global.
Filosofia de gestão e controle de riscos: análise e monitoramento completos de produtos e
ativos, transparência e detalhamento em relatórios gerenciais de conta e fundos, sistema
proprietário de gestão, monitoramento e controle de mandatos personalizados para fundos
exclusivos de acordo com os objetivos de cada família.
Expertise para desenvolver soluções de investimento em: Wealth Advisory (Planejamento
sucessório, patrimonial e investimentos sociais via nosso Instituto CSHG); Estruturas exclusivas
(Fundos restritos e estruturados, abertos e fechados); Fundos de investimento (Fundos de
investimento próprios e do mercado); Soluções estruturadas (Estruturas de investimento, proteção
(hedge), empréstimos e emissão de dívida); Operações de renda fixa e variável (Títulos públicos,
títulos privados, ações, derivativos e câmbio); Investimentos alternativos (Fundos imobiliários,
Private Equity & Venture Capital, Club Deals, ativos estressados e infraestrutura); Produtos de
previdência (Fundos de investimento previdenciários).
•

CSHG Real Estate - Produtos imobiliários

A área de Investimentos Imobiliários da Credit Suisse Hedging-Griffo iniciou suas operações em
2003, com o objetivo de prover aos clientes alternativas de investimentos no mercado imobiliário
por meio de estruturas e instrumentos sofisticados do mercado de capitais. Atualmente, a CSHG
possui produtos imobiliários voltados para os segmentos comercial (escritórios e imóveis
corporativos), logístico e industrial e recebíveis imobiliários.
•

Responsabilidade social e cultural

O Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (Instituto CSHG) é o principal veículo de investimento
social do Credit Suisse no Brasil. O Instituto CSHG seleciona criteriosamente projetos sociais,
primordialmente na área da educação, e acompanha sua execução de forma próxima e
permanente.
Em 2018, completou 15 anos de existência, tendo apoiado mais de 190 organizações sem fins
lucrativos e investido R$36 milhões nesse período.
Atualmente, alguns dos parceiros do Instituto CSHG são: Instituto Proa, Fundo de Bolsas do
Insper, Fundação Estudar, Banco da Providência, entre outros.
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 2020 os prêmios “Melhor Banco de Investimentos da América Latina”
e “Melhor Banco de Investimentos em Renda Fixa da América Latina”, pela Institutional Investor.
•

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.
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•

O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais brasileiro no
primeiro semestre de 2020, tendo participado em 11 de 13 ofertas realizadas na B3. Participou
como joint bookrunner no Follow-on da Minerva Foods, no montante de R$1.235 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de Ânima Educação, no montante de R$1.100 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de Positivo Tecnologia, no montante de R$354 milhões, joint
bookrunner no IPO de Mitre, no montante de R$1.053 milhões, joint bookrunner no Follow-on
de Petrobras, no montante de R$22.026 milhões, joint bookrunner no Follow-on de Cogna
Educação, no montante de R$2.556 milhões, joint bookrunner no IPO de Moura Dubeux, no
montante de R$1.105 milhões, joint bookrunner no IPO de Estapar, no montante de
R$345 milhões, coordenador líder do Follow-on de Centauro, no montante de R$900 milhões,
coordenador líder do Follow-on da Via Varejo, no montante de R$4.455 milhões, joint
bookrunner do Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.651 milhões.

•

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre com
grande destaque em renda fixa. Participou de 76 operações no mercado doméstico, em ofertas
que totalizaram mais de R$58,3 bilhões originados.

•

No primeiro semestre do ano de 2020, o Bradesco BBI assessorou 9 transações de M&A
envolvendo um volume total de aproximadamente R$14 bilhões, tendo como destaque:
(i) assessoria a AES Tietê na condução de todo o processo envolvendo a oferta da Eneva,
(ii) assessoria à Hypera na aquisição do portfólio de ativos Brasil da Takeda, (iii) assessoria à
OTP na venda das concessionárias de rodovia: CBN, CRA e CRC, para a Monte Equity
Partners e (iv) assessoria ao Grupo Festval na aquisição de lojas do GPA em Curitiba.

•

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas
exclusivamente à realização de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” – postos de
atendimento), 877 Postos de Atendimento Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco
Expresso (correspondentes bancários), além de milhares de equipamentos de
autoatendimento.

J.P. Morgan
O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019,
segundo relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com
empresas e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em
mais de 100 países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co.
na internet.
O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área
de Investment Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações
societárias e financeiras, emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e
internacional, entre outros; a área de Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de
tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de Private Banking; a Corretora oferece serviços
de intermediação em contratos futuros, opções, ações e empréstimo de valores mobiliários para
clientes institucionais e de Private Banking; a área de Equities oferece produtos de equities em
geral, tais como operações de derivativos; a área de Treasury Services oferece serviços de conta
corrente, pagamento e recebimento, e investimentos em renda fixa; a área de Trade and Loan
Products oferece produtos de trade, garantias bancárias e financiamentos; a área de Direct
Custody and Clearing oferece serviços de custódia a investidores não residentes; e as áreas de
Asset Management e Wealth Management oferecem serviços de gestão de recursos, sendo que
esta última também concede crédito e assessora os clientes pessoas físicas de alta renda em seus
investimentos.
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Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo
dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan
Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global
Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas
premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da
revista IFR desde 2007.
Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co.
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase &
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”,
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity
House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em
quatro dos últimos cinco anos, em 2015, 2016, 2018 e 2019.
Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina,
bem como sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de
Marfrig, Unidas, Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara,
Banco Inter, Movida, Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica,
Totvs, Stone, MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza,
Intermédica, Globant, Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo
a IFR), Burger King Brasil, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of
the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes
Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Lenova (“Follow-on of the
Year” em 2017, segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via
Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale,
Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de
liderança no Brasil e América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa,
incluindo dívida conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações,
segundo a Dealogic (crédito total para os coordenadores).
No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio
“#1 Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido
pela Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os
prêmios “Bank of the Year” (2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016),
“Americas Equity House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives
House of the Year” (2008), “Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the
Year” (2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of
the Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year”
(2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos pela International Financing
Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance nos anos de 2010,
2013, 2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase & Co.
como “Best Equity Bank” em 2018 e 2019.
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RELACIONAMENTO DA COMPANHIA E DOS ACIONISTAS VENDEDORES COM OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia
mantém relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro, conforme descrito a seguir:
•

2 (duas) operações de FIANÇA junto à WMB Supermercados do Brasil Ltda, cujo valor total
garantido é R$14.801.065,59, contratadas em 21 de novembro de 2019, com vencimento em
29 de agosto de 2025, e taxa efetiva de 2,50% a.a. Tais operações não contam com garantias.

•

1 (uma) operação de FIANÇA junto à Bompreco Supermercados do Nordeste Ltda, cujo saldo
total em aberto é R$3.072.221,45, contratadas em 21 de novembro de 2019, com vencimento
em 29 de agosto de 2025, e taxa efetiva de 2,50% a.a. Tal operação não conta com garantias.

•

4 (quatro) operações de LETTER OF CREDIT junto à Bompreco Supermercados do Nordeste
Ltda, cujo saldo total em aberto é R$2.498.615,03, contratadas entre agosto de 2020 e
setembro de 2020, com vencimentos entre janeiro de 2021 e março de 2021, e taxa efetiva de
1,02% a.a. Tais operações não contam com garantias.

•

12 (doze) operações de LETTER OF CREDIT junto à WMB Supermercados do Brasil Ltda,
cujo saldo total em aberto é R$3.300.119,49, contratadas entre agosto de 2020 e setembro de
2020, com vencimentos entre outubro de 2020 e março de 2021, e taxa efetiva de 1,02% a.a.
Tais operações não contam com garantias prestadas.

•

3 (três) operações de LETTER OF CREDIT junto à WMS Supermercados do Brasil Ltda, cujo
saldo total em aberto é R$3.181.692,52, contratadas entre agosto de 2020 e setembro de
2020, com vencimentos entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, e taxa efetiva de 1,02% a.a.
Tais operações não contam com garantias.

•

Prestação de serviços de CASH MANAGAMENT - SISPAG/BOLETOS - a empresas do grupo
econômico da Companhia, contratados em maio de 2007, sem prazo de vencimento
determinado, com volumetria mensal de, aproximadamente, R$680 milhões. Tal contrato é
isento de tarifas e não conta com garantias.

•

Prestação de serviços de CASH MANAGEMENT – FOLHA DE PAGAMENTO e PREVIDÊNCIA
PRIVADA - a empresas do grupo econômico da Companhia, contratados em maio de 2007,
sem prazo de vencimento determinado, com quantidade de até 120 mil créditos mensais e
volumetria de, aproximadamente, R$87 milhões ao mês. Tais contratos são isentos de tarifas e
não contam com garantias.

•

Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo descrito acima e pelo relacionamento
decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedade de seu conglomerado financeiro,
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que
antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia.
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O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente podem
deter títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou de sociedades de seu grupo
econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a preços e condições de mercado,
sendo que, em nenhum caso, as participações adquiridas nos últimos 12 meses representam mais
que 5% do capital social da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro 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.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro 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 ordinárias 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 e venda por
terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades do seu conglomerado financeiro 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 financeiro 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder ou
sociedades de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Coordenador
Líder como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador
Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não
mantém relacionamento comercial relevante com o Bank of America e/ou sociedades de seu grupo
econômico.
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Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a
Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. Além disso,
nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bank of America e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, Bank of America e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico para celebrar acordos 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.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Bank of America 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 ordinárias assumidas antes da contratação do Bank of America no âmbito
da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bank of America 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 Bank of America e/ou sociedades do 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America ou
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Bank of
America como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a
Companhia mantém relacionamento comercial relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de
seu grupo econômico descrito a seguir:
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(i) Sociedade integrante do conglomerado econômico da Companhia, a WMS Supermercados do Brasil
Ltda., realizou sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual operação de resseguro no
valor ressegurado de aproximadamente R$1,9 bilhão, referentes a apólice com início de vigência em
30/06/2020 e fim de vigência em 30/06/2023. A sociedade integrante do grupo econômico do BTG
Pactual auferiu remuneração a título de prêmio de aproximadamente R$1,9 milhão.
(ii) Sociedade integrante do conglomerado econômico da Companhia, a Bompreço Supermercados
do Nordeste Ltda., realizou sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual operação de
resseguro no valor ressegurado de aproximadamente R$145,4 milhões, referentes a apólice com
início de vigência em 27/02/2020 e fim de vigência em 22/09/2021. A sociedade integrante do
grupo econômico do BTG Pactual auferiu remuneração a título de prêmio de R$33,9 mil.
(iii) Sociedade integrante do conglomerado econômico da Companhia, a Bompreço Bahia
Supermercados Ltda., realizou sociedade integrante do grupo econômico do BTG Pactual
operação de resseguro no valor ressegurado de aproximadamente R$180,5 milhões, referentes a
apólice com início de vigência em 03/04/2020 e fim de vigência em 04/08/2021. A sociedade
integrante do grupo econômico do BTG Pactual auferiu remuneração a título de prêmio de
R$210,2 mil.
(iv) O Grupo Big Brasil S.A. realizou em julho de 2020 com o BTG Pactual operação de compra de
energia no valor global de R$758,6 mil, tendo sido tal valor integralmente realizado.
Além do relacionamento relativo à Oferta e o descrito acima, a Companhia e/ou sociedades de seu
grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam
o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de
emissão da Companhia.
A Companhia 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 outros,
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.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em
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
ordinárias 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 e venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
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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 105 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 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.
A Companhia declara que [não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária na Oferta]. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Credit Suisse
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não
mantém relacionamento comercial relevante com o Credit Suisse e/ou sociedades de seu grupo
econômico.
Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a
Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com o Credit Suisse e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. Além disso, nos
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Credit Suisse e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Credit Suisse e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos 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.
O Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis em
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o Credit Suisse 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
ordinárias assumidas antes da contratação do Credit Suisse no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
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O Credit Suisse 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
Credit Suisse e/ou sociedades do 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Credit Suisse ou sociedades
de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Credit
Suisse como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Credit Suisse e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia
mantém relacionamento comercial relevante com o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro descrito a seguir:
(i) Carteira de fiança, no valor de R$450 milhões, com comissão média entre 1,5% e 2,0% a.a.,
prazo médio de 3,5 anos e garantias de nota promissória;
(ii) Serviços relacionados ao cash management do grupo: volume médio/mês de títulos
registrados em carteira de R$165 mil;
(iii) Serviço geral de pagamentos com a liquidação de TEDs, transferências entre contas do BBI,
boletos bancários e tributos. O BBI realiza em média um volume aproximado de R$6 mil
pagamentos por ano, não existindo taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas;
(iv) Adquirência das lojas Cielo.
Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a
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. Além disso, nos
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos 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.
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis em 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 ordinárias assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da
Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra e 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 e/ou sociedades do 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar,
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. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial relevante com
o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.]
[Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a
Companhia e/ou sociedade de seu conglomerado econômico, não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.]
A Companhia e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro,
o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para celebrar acordos para
realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
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.
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O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis em
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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
ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do J.P. Morgan no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos
de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O J.P. Morgan 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
J.P. Morgan e/ou sociedades do 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não participaram de qualquer oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, (ii) não participaram de
operações de financiamento ou reestruturações societárias da Companhia e/ou sociedades de seu
grupo econômico, e (iii) [não] realizaram aquisições e vendas de valores mobiliários de emissão da
Companhia, [diretamente ou em fundos de investimentos administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de
mercado – em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos
últimos 12 meses, 5% do capital social da Companhia.]
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan ou sociedades de
seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. [Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.]
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre o FIP Momentum e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o FIP Momentum
não possui qualquer outro relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro.
O FIP Momentum poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro para a prestação de serviços ou 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 investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades ou quaisquer outras operações financeiras necessárias
à condução de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 de seu
conglomerado financeiro 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 nossa emissão 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; 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 qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (inclusive total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de
proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os
preços das nossas ações ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo FIP Momentum ao Coordenador Líder ou a
sociedades do seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o FIP Momentum declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
FIP Momentum e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o Walmart US e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o Walmart US não
possui qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro.
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O Walmart US poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, 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 de suas atividades ou quaisquer outras operações financeiras necessárias
à condução de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 de seu
conglomerado financeiro 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 nossa emissão 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; 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 qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (inclusive total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de
proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os
preços das nossas ações ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Walmart US ao Coordenador Líder ou a
sociedades de seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
Walmart US e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o FIP Momentum e o Bank of America
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o FIP Momentum
não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Bank of America e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico.
O FIP Momentum poderá, no futuro, contratar o Bank of America e/ou sociedades do seu
conglomerado econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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O Bank of America 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 Bank of America 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 nossa emissão 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Bank of America 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 Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (inclusive total return swap). O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge)
para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas
ações ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo FIP Momentum ao Bank of America ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank
of America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o FIP
Momentum e o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Walmart US e o Bank of America
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o Walmart US não
possui qualquer outro relacionamento relevante com o Bank of America e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O Walmart US poderá, no futuro, contratar o Bank of America e/ou sociedades do seu
conglomerado econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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O Bank of America 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 Bank of America 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 nossa emissão 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Bank of America 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 Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (inclusive total return swap). O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge)
para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas
ações ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Walmart US ao Bank of America ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O Walmart US declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank of
America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Walmart US
e o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o FIP Momentum e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o FIP Momentum
não possui qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O FIP Momentum poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou sociedades do seu
conglomerado econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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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 nossa emissão 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; 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 qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo FIP Momentum ao BTG Pactual ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o FIP Momentum declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o FIP
Momentum e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Walmart US e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o Walmart US não
possui qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O Walmart US poderá, no futuro, contratar o BTG Pactual e/ou sociedades do seu conglomerado
econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras usuais, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no mercado de
capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação de títulos e
valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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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 nossa emissão 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; 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 qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Walmart US ao BTG Pactual ou a sociedades
do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O Walmart US declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Walmart US
e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o FIP Momentum e o Credit Suisse
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o FIP Momentum
não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Credit Suisse e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O FIP Momentum poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse e/ou sociedades do seu
conglomerado econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, 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.
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O Credit Suisse 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 Credit Suisse 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 nossa emissão 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Credit Suisse 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 Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo FIP Momentum ao Credit Suisse ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o FIP Momentum declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o FIP
Momentum e o Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Walmart US e o Credit Suisse
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o Walmart US não
possui qualquer outro relacionamento relevante com o Credit Suisse e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O Walmart US poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse e/ou sociedades do seu conglomerado
econômico para a prestação de serviços ou 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.
O Credit Suisse 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 Credit Suisse 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 nossa emissão 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Credit Suisse 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.
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O Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Walmart US ao Credit Suisse ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O Walmart US declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank of
America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Walmart US
e o Credit Suisse e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o FIP Momentum e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o FIP Momentum
não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O FIP Momentum poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou sociedades do seu
conglomerado econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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 nossa emissão 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; 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.

94

O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo FIP Momentum ao Bradesco BBI ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o FIP Momentum declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o FIP
Momentum e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Walmart US e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o Walmart US não
possui qualquer outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
O Walmart US poderá, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou sociedades do seu conglomerado
econômico para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras usuais, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no mercado de
capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação de títulos e
valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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 nossa emissão 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; 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.
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Walmart US ao Bradesco BBI ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O Walmart US declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bank of
America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Walmart US
e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o FIP Momentum e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o FIP Momentum
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
O FIP Momentum e/ ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão, no futuro, contratar
o J.P. Morgan e/ou sociedades do seu conglomerado econômico para a prestação de serviços ou
realização de operações financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente
entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional,
operações de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de
formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O J.P. Morgan 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 J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
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 nossa emissão 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do J.P. Morgan 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.
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O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não participaram de qualquer oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão do FIP Momentum, (ii) não participaram de
operações de financiamento ou reestruturações societárias do FIP Momentum e/ou sociedades de
seu grupo econômico, e (iii) [não] realizaram aquisições e vendas de valores mobiliários de
emissão do FIP Momentum, [diretamente ou em fundos de investimentos administrados e/ou
geridos por tais sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e
condições de mercado – em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não
atingiram, nos últimos 12 meses, 5% do capital social do FIP Momentum.]
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo FIP Momentum ao J.P. Morgan ou a
sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O FIP Momentum declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o FIP Momentum declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o FIP
Momentum e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Walmart US e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento referente à Oferta, o Walmart US e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com o J.P. Morgan e/ou sociedades de seu conglomerado econômico.
O Walmart US e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão, no futuro, contratar o
J.P. Morgan e/ou sociedades do seu conglomerado econômico para a prestação de serviços ou
realização de operações financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente
entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional,
operações de crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de
formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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O J.P. Morgan 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 J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
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 nossa emissão 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; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do J.P. Morgan 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 J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(inclusive total return swap). O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de nossa emissão como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das nossas ações
ordinárias, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico (i) não participaram de qualquer oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão do Walmart US, (ii) não participaram de
operações de financiamento ou reestruturações societárias do Walmart US e/ou sociedades de seu
grupo econômico, e (iii) [não] realizaram aquisições e vendas de valores mobiliários de emissão do
Walmart US, [diretamente ou em fundos de investimentos administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridas em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de
mercado – em todos os casos, participações minoritárias que não atingem e não atingiram, nos
últimos 12 meses, 5% do capital social do Walmart US.]
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelo Walmart US ao J.P. Morgan ou a sociedades
do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.
O Walmart US declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Walmart US declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Walmart US
e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto Preliminar, incluindo os riscos mencionados abaixo, os
riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”
na página 20 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 379 deste Prospecto Preliminar, e as demonstrações financeiras e informações financeiras
intermediárias da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto Preliminar.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros
fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações.
Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores
acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente são
considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 379 deste Prospecto Preliminar.
O surto do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes paralisações em escala global podem
gerar interrupções na fabricação de produtos e crises na cadeia internacional de
suprimentos, afetando fundamentalmente as operações das empresas do setor de varejo,
incluindo as da Companhia. Além disso, o surto mundial pode levar a uma maior volatilidade
no mercado de capitais global, podendo impactar diretamente os negócios, resultados e o
valor das ações da Companhia.
O recente surto global do COVID-19 pode ter impactos de longo alcance - desde o fechamento de
fábricas, condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global. O
surto do COVID-19 ameaça a fabricação de produtos e a interrupção da cadeia de
produtos/suprimentos para empresas do setor de varejo. Atualmente, a cadeia de suprimento
global está ameaçada e os fabricantes de equipamentos já reduziram o fornecimento de produtos
e/ou de matérias-primas. Em decorrência destas paralisações, as empresas cuja cadeia de
suprimentos dependem de fabricantes externos, como é o caso da Companhia, poderão ter seu
estoque afetado e, consequentemente, ter sua receita reduzida.
Além disso, autoridades públicas e agentes privados em diversos países do mundo podem adotar
uma série de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir, restrições à circulação de
bens e pessoas, incluindo quarentena e lockdown, cancelamento ou adiamento de eventos
públicos, suspensão de operações comerciais, fechamento de estabelecimentos abertos ao
público, entre outras medidas mais ou menos severas. Como consequência da adoção dessas
medidas nas localidades em que a Companhia opera, a Companhia teria uma redução do consumo
dos produtos oferecidos e até mesmo o fechamento de lojas, o que pode impactar de forma
significativa os seus resultados.
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Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença que afete o comportamento das pessoas,
como o COVID-19, pode ter impacto adverso relevante nos mercados, principalmente no mercado
acionário. Por conseguinte, a adoção das medidas descritas acima aliadas às incertezas
provocadas pelo surto do COVID-19, provocaram um impacto adverso na economia e no mercado
de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações (circuit-breakers) das
negociações na B3 durante o mês de março de 2020.
As ações da Companhia podem apresentar uma maior volatilidade, impactando os seus
investidores de maneira negativa. A Companhia não pode garantir que a cotação das ações de sua
emissão não atingirá patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da
atual pandemia.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na
economia brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros,
incluindo as ações de nossa emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos
mencionados ativos, além de poder dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais e
financiamento de operações no futuro e em termos aceitáveis.
A Companhia não tem demonstrações financeiras históricas para o período antes da
conclusão do investimento do FIP Momentum em 1º de agosto de 2018 e, portanto, a
apresentação financeira e a comparabilidade dos períodos financeiros históricos neste
Formulário de Referência não refletem três exercícios sociais completos e podem ser
limitadas para avaliação de nossa performance passada e perspectiva futura.
A Companhia tem origem com a conclusão da aquisição, em 1º de agosto de 2018, pelo FIP
Momentum, fundo gerido pela Advent, de 80% da operação do Walmart no Brasil. Como resultado,
a Companhia possui um histórico operacional limitado, que não reflete três exercícios sociais
completos, e dados financeiros limitados que podem ser usados para avaliar seu negócio atual e o
seu potencial desempenho futuro. Além disso, as informações relativas aos resultados e posição
financeira históricos da Companhia para 2018 (de cinco meses), 2019 (de doze meses) e 2020 (de
nove meses) não permitem uma comparação direta entre períodos e análise da evolução do nosso
negócio e situação financeira. Para informações adicionais sobre as demonstrações financeiras e
os resultados financeiros da Companhia, vide a seção “Informações Financeiras Selecionadas” no
item 3 e a seção “Comentários dos diretores” no item 10 do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 173 deste Prospecto Preliminar.
Devido a esses fatores, as informações financeiras da Companhia apresentadas no Formulário de
Referência podem ser limitadas para avaliação de nossa performance passada e perspectiva
futura.
Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia poderá não se
desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários
poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações
ordinárias de emissão da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
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.
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O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Essas características
do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores
de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço e na
ocasião desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia. 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 pode ser negativamente impactado.
Em 31 de março de 2020, a capitalização bursátil de todas as companhias listadas na B3
representava, aproximadamente, R$3,1 trilhões e a média de negociações diárias era de,
aproximadamente, R$36 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é
significativamente concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram
responsáveis por, aproximadamente, 33,9% do volume total de ações negociadas na B3 durante o
período de três meses terminado em 31 de março de 2020, enquanto que a New York Stock
Exchange, nos Estados Unidos, teve uma capitalização bursátil de aproximadamente US$16,8
trilhões em 31 de março de 2020, com média do volume diário de negociação de aproximadamente
US$251 bilhões durante o período de três meses terminado em 31 de março de 2020.
Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter
efeito substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de
as ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um
mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da
Companhia pode ser negativamente impactado.
A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – O surto
de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavirus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa
sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de negociação
das ações de nossa emissão” na página 99 deste Prospecto.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores
mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
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A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas no Brasil e/ou em outros mercados emergentes podem
reduzir o interesse do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os
valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado
das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais
brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – O surto
de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavirus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa
sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o mercado de negociação
das ações de nossa emissão” na página 99 deste Prospecto.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de
emissão da Companhia após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia
no mercado secundário e a percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia, seus Administradores e os Acionistas Vendedores se comprometeram, observadas
as exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional [e nos respectivos Instrumentos de
Lock-up], durante o período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta
ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta.
[Após esse período inicial de 180 (cento e oitenta) dias, os Acionistas Vendedores e os
Administradores da Companhia não poderão, por mais 180 (cento e oitenta) dias, vender e/ou
ofertar à venda mais do que 40% das ações de emissão da Companhia e derivativos destas de que
eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta.]
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pelos Acionistas Vendedores e Administradores da Companhia estarão disponíveis para venda no
mercado. A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número
substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, inclusive novas ações ordinárias, o que poderá afetar o preço das
Ações e resultar em uma diluição da participação do investidor.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de valores mobiliários, inclusive ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações ordinárias de emissão da Companhia ou permutáveis por elas. Qualquer captação de
recursos pode resultar em alteração no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia e/ou na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
caso seja verificado excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), não será permitida a colocação,
pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a 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.
A ocorrência de um Evento de Fixação do Preço 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, bem como sua
capacidade de executar o plano de negócios da Companhia.
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 resultante
da subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo
da Faixa Indicativa, 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, a Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta na ocorrência de um
Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente abaixo da Faixa Indicativa
poderá resultar em captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o
inicialmente projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, e assim
afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o que poderá
ter impacto adverso no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das
Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da
Instrução CVM 400, caso as Ações não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada,
sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados.
Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Suspensão,
Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 59 deste Prospecto Preliminar.
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Investidores que adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que adquiram Ações por meio da Oferta poderão receber
um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta,
resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de [•]%. Para mais informações sobre
a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 110 deste Prospecto
Preliminar.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, buscar recursos adicionais nos mercados financeiro e de
capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis em condições
que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia poderá, ainda, recorrer a
ofertas públicas ou privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados,
conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou
receber ações da Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou
privadas de ações da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou
que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações da Companhia pode
ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou
alterar o valor das ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos
investidores.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores
Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional
para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas
no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se
envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no instrumento de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão
da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no
artigo 48 da Instrução CVM 400, 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 responsáveis
pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, Instituição(ões) Consorciada(s) em
questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar
imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais
participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada. Para maiores informações, veja a seção “Violações de Norma de Conduta” na
página 63 deste Prospecto Preliminar.
Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das ações de emissão da Companhia, na medida em que estes detenham ações de
emissão da Companhia, inclusive no âmbito do Plano de Opções.
Os Administradores são beneficiários do Plano de Opções, nos termos do quais os potenciais ganhos
para os beneficiários estão vinculados a valorização do preço das ações de emissão da Companhia
no mercado. O fato de os Administradores deterem ações e opções de compra de ações de emissão
da Companhia pode levá-los a conduzir suas atividades com maior foco na geração de resultados no
curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da Companhia que
tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais informações sobre o Plano de Opções,
ver a seção “Diluição” na página 110 deste Prospecto Preliminar e o item “13.4. Plano de
remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” do
Formulário de Referência.
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 seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos para proteção (hedge), tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência (incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros,
conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. A realização de tais
operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e,
consequentemente, o preço das Ações.
[A Companhia arcará com as despesas dos Ofertantes relacionadas à Oferta, bem como
arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que
impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da
mesma.]
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[Por meio do Contrato de Colocação, a Companhia arcará juntamente com os Acionistas
Vendedores com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta,
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas dos Ofertantes relacionadas à
Oferta, incluindo da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará
os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores
creditados ao seu patrimônio líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período
de apuração subsequente à realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e
despesas incorridos pela Companhia com a Oferta, veja a seção ‘‘Informações Relativas à Oferta –
Custos de Distribuição’’ na página 48 deste Prospecto Preliminar.]
Imediatamente após a conclusão da abertura de capital da Companhia, esta continuará
sendo controlada por seu bloco de controle, cujos interesses poderão divergir dos seus
demais acionistas.
Imediatamente após a conclusão da abertura de capital da Companhia, esta continuará sendo
controlada por seu atual bloco de controle, que continuará a deter a maioria do seu capital social,
por meio de um acordo de acionistas. O bloco de controle da Companhia poderá exercer os seus
direitos de voto para eleger ou destituir a maioria dos membros do seu Conselho de Administração,
controlar a sua administração e políticas, determinar o resultado de quase todas as matérias que
exigem a aprovação dos acionistas, incluindo, entre outras, transações com partes relacionadas,
reorganizações societárias, aquisições, venda de ativos, parcerias e o pagamento e prazo de
dividendos futuros, o que poderá conflitar com os interesses dos demais acionistas. O bloco de
controle da Companhia poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos,
parcerias, busca de financiamentos, ou tomar outras decisões que podem ser conflitantes com os
interesses dos demais acionistas e que podem não resultar em melhorias de seus resultados
operacionais, o que pode afetar adversamente a cotação das ações da Companhia.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou 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. Até a data de
envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores
e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos
Prospectos e/ou do Formulário de Referência.
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 o envio 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, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, 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, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando-se um Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da faixa indicativa de preços
apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, os recursos líquidos a serem captados na Oferta
Primária são estimados em aproximadamente R$[•], considerando a dedução das comissões da
Oferta e das despesas estimadas da Oferta, sendo R$[•] correspondente à Oferta Primária e R$[•]
correspondente à Oferta Secundária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas estimadas da Oferta, vide a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com
seu plano de negócios para: (i) aberturas de novas lojas de atacado e postos de combustível;
(ii) conversão de lojas de varejo em lojas de atacado; (iii) reformas de lojas existentes; e
(iv) investimentos em sistemas de TI e outros projetos.
A tabela abaixo resume os percentuais da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta
Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Destinação
Aberturas de novas lojas de atacado e postos de combustível ........
Conversão de lojas de varejo em lojas de atacado ..........................
Reformas de lojas existentes .............................................................
Investimentos em sistemas de TI e outros projetos...........................
Total ...................................................................................................
(1)
(2)
(3)

45%
35%
10%
10%
100%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$ mil)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos
fatores que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as
condições de mercado então vigentes, e se baseia em 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 Primária quando de sua efetiva
utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores
às suas 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 de financiamento junto a instituições financeiras os quais deverão ser
contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária em nossa
situação patrimonial, vide a seção “Capitalização”, na página 110 deste Prospecto Preliminar.
Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Ação, que é o ponto médio da faixa
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento
(redução) de R$[•] nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária, considerando a dedução das
comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Ações de
titularidade dos Acionistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em
decorrência da realização da Oferta Secundária. Os Acionistas Vendedores receberão todos os
recursos líquidos resultantes da venda das Ações no âmbito da Oferta Secundária.
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CAPITALIZAÇÃO
As informações constantes da coluna (i) “Efetivo” foram extraídas das nossas Informações
Trimestrais – ITR consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020 e indicam a posição naquela data; (ii) os valores ajustados para refletir o exercício integral do
Bônus de Subscrição e o recebimento por nós dos recursos líquidos provenientes da Oferta,
estimados em aproximadamente R$[•], considerando a dedução das comissões da Oferta e das
despesas estimadas da Oferta, sendo R$[•] correspondente à Oferta Primária e R$[•]
correspondente à Oferta Secundária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.
O investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com as nossas Informações
Trimestrais – ITR consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020 e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto Preliminar, e com as seções
“3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência anexo a este Prospecto a partir da página 357.
Em 30 de setembro de 2020
Efetivo
(em milhões de R$)
220
7.827
8.044

Bônus Subscrição (Passivo circulante) .........................
Bônus Subscrição (Passivo não circulante) ..................
Patrimônio Líquido .....................................................
Capitalização Total(3) ...................................................
(1)
(2)

(3)

Ajustado
Pós-Oferta(1)(2)
(em milhões de R$)
[●]
[●]

Ajustado para refletir o exercício integral do Bônus de Subscrição. Para mais informações veja o item “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 709 deste Prospecto.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta, estimados em aproximadamente R$[•], considerando a
dedução das comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta, sendo R$[•] correspondente à Oferta Primária e R$[•]
correspondente à Oferta Secundária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, com base no Preço por Ação de
R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde à soma dos valores relativos ao total do Bônus de Subscrição (circulante e não circulante) e o patrimônio
líquido. Ressalta-se que a definição de “Capitalização” pode variar de acordo com outras companhias.

Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$[•] por Ação, que é o ponto médio da faixa
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto Preliminar, acarretaria um aumento
(redução) de R$[•] no nosso patrimônio líquido, considerando a dedução das comissões da Oferta
e das despesas estimadas da Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido após a conclusão da
Oferta, está sujeito a alterações do Preço por Ação, que somente será conhecido após a conclusão
do Procedimento de Bookbuilding.
O valor do nosso patrimônio líquido 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.
Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de setembro de
2020.
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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 pago pelos investidores no âmbito da Oferta e o
nosso valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$7.827 milhões
e o valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de (i) R$0,33; e (ii) R$14,44,
considerando o Grupamento de Ações. O referido valor patrimonial por ação representa o valor do
patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de
sua emissão em 30 de setembro de 2020.
Considerando: (i) a subscrição das Ações no âmbito da Oferta Primária, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares, pelo Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa
Indicativa; e (ii) o Grupamento das Ações; e após a dedução das comissões e despesas devidas
no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 30 de setembro de 2020 seria
de R$[•], representando um valor de R$[•] por ação de emissão da Companhia. Isso representaria:
(i) um aumento imediato do valor patrimonial por Ação correspondente a R$[•] por ação para os
acionistas existentes; e (ii) uma diluição imediata do valor patrimonial por ação de emissão da
Companhia de R$[•] para os novos investidores, subscritores/adquirentes de Ações 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 estimadas da Oferta, vide a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020 e considerando os impactos da realização da
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, e do Grupamento das
Ações.
Após a Oferta
(Em R$, exceto %)(5)
Preço por Ação(1) ................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020......................................................
Valor patrimonial contábil por ação em de 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o
Grupamento das Ações(2) ...............................................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de setembro de 2020 para os
atuais acionistas .............................................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores(3) .........................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4)................................................................
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

R$[•]
R$0,33
R$14,44
R$[•]
R$[•]
[•]%

Calculado com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações
Suplementares.
Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
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.
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.
Considera os recursos advindos da Oferta Primária, após a dedução de comissões e despesas e sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia 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. Para
maiores informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Preço por Ação”, na página 46 deste Prospecto.
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Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento (redução), após a conclusão da Oferta: (i) de R$[•] milhões
no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; e (ii) na diluição do valor patrimonial contábil
por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$[•] por Ação; após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. 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
ordinárias de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que
as Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores já foram emitidas pela Companhia.
Plano de Opções
Em 16 de setembro de 2018, foi aprovado o Plano de Opções.
São elegíveis para a aquisição de opções de compra de ações da Companhia os conselheiros
independentes, diretores, empregados seniores e os profissionais que desempenham
determinadas atividades e/ou funções com vínculo empregatício para a Companhia e suas
controladoras. Os participantes serão selecionados pelo Conselho de Administração, a seu
exclusivo critério, ou pelo Comitê de Recursos Humanos, órgão que tem dentre suas competências
assessorar o Conselho de Administração na administração do Plano de Opções e seus programas,
conforme aplicável.
Na medida em que for permitido por lei e pelo estatuto social da Companhia, o Conselho de
Administração terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a
administração do Plano de Opções, incluindo: (a) a solução de dúvidas de interpretação do Plano
de Opções; (b) a eleição dos participantes e a autorização para alienar opções a eles; (c) a
aprovação dos Contratos de Opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos
participantes, observadas as determinações do Plano de Opções; e (d) a emissão de novas Ações
dentro do limite do capital autorizado ou a autorização para alienação de Ações em tesouraria para
satisfazer o exercício das opções, nos termos do Plano de Opções e da Instrução CVM 567. No
exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites
estabelecidos em lei, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e no Plano de
Opções, ficando claro que o Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os
administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle que se
encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia,
a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns a seu exclusivo
critério. O Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento especial para casos
excepcionais durante a eficácia de cada direito de opção, desde que não sejam afetados os
direitos já concedidos aos participantes nem os princípios básicos do Plano de Opções. Tal
disciplina excepcional não constituirá precedente invocável por outros participantes. As
deliberações do Conselho de Administração têm força vinculante para a Companhia relativamente
a todas as matérias relacionadas com o Plano de Opções.
O Plano de Opções prevê o limite máximo de 10% do capital social da Companhia, considerandose o efeito de diluição decorrente do exercício de todas as opções concedidas e não exercidas.
O Plano de Opções prevê que as opções alienadas devem respeitar o limite máximo de 10% do
capital social da Companhia, considerando-se o efeito de diluição decorrente do exercício de todas
as opções concedidas e não exercidas.
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Na determinação do valor justo das opções de compra de ações, foram utilizadas as seguintes
premissas econômicas, que levam ao valor justo de cada série de opções conforme apresentado
abaixo:
Série de
opções
Opções A
Opções B
Opções C
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Quantidade(1)
3.347.000
2.510.300
2.510.300

Prazo de
Carência
5,07
5,07
5,07

Preço de
Exercício(2)

Volatilidade
Esperada(3)

0,28
5,80
11,69

21,93%
21,93%
21,93%

Dividendos
Esperados (4)
0%
0%
0%

Taxa Livre
de Risco(5)
5,37%
5,37%
5,37%

Preço de
Aquisição
0,02
0,00(6)
0,00(7)

Considera o Grupamento de Ações. Para mais informações veja o item “17.3 Informações sobre desdobramentos, grupamentos e
bonificações de ações” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 702 deste Prospecto.
Definido pelo Conselho de Administração da Companhia assumindo o valor de mercado da Companhia no momento da criação do Plano,
estando sujeito a ajustes considerando o valor de mercado da Companhia e o grupamento aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 14 de outubro de 2020.
Volatilidade média de um grupo de empresas comparáveis de varejo listadas no Brasil e empresas comparáveis de varejo listadas no
exterior.
Não foi assumida distribuição de dividendos.
Taxa de juros real da economia, a diferença entre a taxa de juros nominal e a projeção do IPCA. Para isso foram usadas as taxas
publicadas em 30 de julho de 2018 para o mercado swap da BM&F Bovespa, em relação a um período semelhante à expectativa de
exercícios das opções.
Equivalente à 3.36-13
Equivalente à 1.10-17

Para mais informações sobre o Plano de Opções, vide item “13.4. Plano de remuneração baseado
em ações do conselho de administração e diretoria estatutária” do Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto constante da página 639 deste Prospecto.
Bônus de Subscrição
Em 14 de outubro de 2020, foi aprovada pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a
emissão, pela Companhia, de um Bônus de Subscrição em favor da WMT Brasília, pelo preço de
emissão de R$1,00, sendo o preço de exercício R$196.000.000,00. A emissão das ações objeto do
Bônus de Subscrição está condicionada à publicação do Anúncio de Início da Oferta até a data
limite de 30 de abril de 2021, sendo que, a partir da verificação da condição suspensiva, o titular
poderá exercer o Bônus de Subscrição em sua integralidade no prazo de até 30 (trinta) dias após a
publicação do Anúncio de Início da Oferta.
O Bônus de Subscrição garante ao titular o direito de subscrever 44.719.326 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal da Companhia, mediante a quitação do preço de exercício. O
número de ações do Bônus de Subscrição será ajustado na mesma medida conforme sejam
deliberados grupamentos, desdobramentos ou bonificações de ações da Companhia.
As ações decorrentes do Bônus de Subscrição terão os mesmos direitos das ações ordinárias de
emissão da Companhia, sendo que o Bônus de Subscrição não garante ao titular quaisquer direitos
(inclusive direito de voto e direitos econômicos) aplicáveis às referidas ações antes do seu
exercício
A diluição patrimonial dos acionistas da Companhia em decorrência do exercício dos Bônus de
Subscrição será verificada caso o preço de exercício dos Bônus de Subscrição seja inferior ao
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia no momento do exercício, sendo que o
percentual de tal diluição dependerá, substancialmente, da diferença entre o preço de exercício e o
valor patrimonial da ação.
Para mais informações sobre os Bônus de Subscrição, veja o item “18.5 - Descrição dos outros
valores mobiliários emitidos no Brasil” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
constante da página 709 deste Prospecto.
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O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, com base no patrimônio líquido da
Companhia em 30 de setembro de 2020, considerando: (i) a subscrição das Ações no âmbito da
Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, pelo Preço por
Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa; (ii) o Grupamento das Ações; (iii) o
exercício integral das opções outorgadas na data deste Prospecto Preliminar no âmbito do Plano
de Opções; e (iv) o exercício integral do Bônus de Subscrição, com emissão de até [•] ações ao
preço de R$[•] por ação corrigidos pelo [•] de [•] até a data de exercício. Em 30 de setembro de
2020, o preço de exercício do Bônus de Subscrição era de R$[•], sendo tais preços considerados
para fins do cálculo da diluição abaixo.
Após a Oferta
(Em R$, exceto %)
Preço por Ação(1) ...................................................................................................................................
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020(4) ...............................
Quantidade de ações de emissão da Companhia considerando o Grupamento de Ações(2)
Quantidade de ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Primária ................................................
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano de Opções ...........................
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Bônus de Subscrição(3) ..................
Quantidade total de ações após aos eventos acima .......................................................................
Valor patrimonial contábil por ação 30 de setembro de 2020(4) ............................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o
Grupamento das Ações(2) ..................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para refletir o Plano de
Opções e o Bônus de Subscrição(3)(5) ................................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de setembro de 2020 para os atuais
acionistas, considerando todos os eventos acima(6) ..........................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação dos novos investidores, considerando todos os
eventos acima(7) .................................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante dos eventos descritos acima(7) .................................
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

[•]
5.421.077.458
456.743.170
[•]
[•]
[•]
[•]
0,33
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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.
Considerando o Grupamento de Ações, bem como a criação e resgate de ações preferenciais da Companhia sob condição resolutiva da
publicação do Anúncio de Início até a data limite de 30 de abril de 2021. Para mais informações veja os itens “17.3 Informações sobre
desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações”, “17.5 Outras informações relevantes” e “18.5 Outros valores mobiliários
emitidos no Brasil” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto constante da página 357 deste Prospecto.
Considera o aumento de capital no valor estimado de R$[•] por exercício dos Bônus de Subscrição gerando a emissão de até [•] ações
quando observada a integralidade do potencial máximo de diluição pelo exercício de tais direitos.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia, excluindo ações em tesouraria, na data deste Prospecto.
Considera o preço de exercício de R$[•].
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação de R$[•] a ser pago pelos investidores e o valor
patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia, imediatamente após a realização dos eventos descritos acima.
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.

Histórico do preço pago por Administradores e acionista controlador em subscrições de
ações da Companhia nos últimos cinco anos
O quadro abaixo apresenta informações sobre os aumentos de capital da Companhia nos últimos
cinco anos, subscritos integralmente pelo acionista controlador e pelos administradores da
Companhia:
Data
01/08/2018
05/12/2019

Natureza da
operação
Subscrição
Particular
Subscrição
Particular

Tipo de Ação

Quantidade de
Ações

Valor Pago
(R$)

Valor Pago por
Ação
(R$)

Ordinária

4.054.817.404

R$190.000.000,00

0,46

Ordinária

352.555.703

R$16.520.000,00

0,46

Além dos aumentos de capital acima, não houve outras aquisições de ações de emissão da
Companhia por administradores, controladores ou detentores de opções nos últimos cinco anos.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 14 DE
OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A REALIZAÇÃO DA
OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FIP MOMENTUM REALIZADA EM 13
DE OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA SECUNDÁRIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR FIP MOMENTUM, NOS TERMOS DO ARTIGO 56
DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR WALMART US, NOS
TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS DA COMPANHIA REFERENTES AO
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DA COMPANHIA REFERENTES AO
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO
PERÍODO DE CINCO MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL
GRUPO BIG BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 30.621.687/0001-43
NIRE 353.005.172-70

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Artigo 1º. A Companhia denomina-se GRUPO BIG BRASIL S.A. e será regida pelo presente
Estatuto Social, pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento
do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e
demais legislação aplicável às sociedades por ações.
Parágrafo Primeiro - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado (“Novo Mercado”), sujeitamse a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do
conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Avenida Tucunaré, 125, Bloco A, Sala 109, Tamboré, na
cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-020.
Parágrafo Único - A Companhia, por deliberação da Diretoria, poderá fixar e alterar o endereço da
sede, bem como criar e extinguir filiais em qualquer parte do território nacional.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social a participação no capital de outras sociedades ou
negócios, no Brasil ou no exterior (holding), como sócia, acionista, debenturista ou de outra forma.
Parágrafo Único - A Companhia poderá conceder fianças ou outras garantias (independentemente de
valor) para sociedades investidas, subsidiárias integrais, controladas diretas e indiretas, bem como em
negócios de seu interesse que não sejam estranhos ao seu objeto social, vedadas as de mero favor.
Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL

Artigo 5º. O

capital

social

da

Companhia,

totalmente

subscrito

e

integralizado,

é

de

R$ 221.655.067,89 (duzentos e vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, sessenta e sete
reais e oitenta e nove centavos), e dividido em 456.743.170 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões,
setecentos e quarenta e três mil e cento e setenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - Cada ação dará direito a um voto nas deliberações sociais.
Parágrafo Segundo - É vedado à Companhia a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias.
Parágrafo Terceiro - Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito
em nome de seus titulares junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de
certificados. O custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser
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cobrado diretamente do acionista pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato
de escrituração de ações, sendo respeitados os limites impostos pela legislação vigente.
Artigo 6º. O capital social da Companhia poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da Lei das
Sociedades por Ações, independentemente de deliberação da Assembleia Geral e de reforma estatutária,
mediante a emissão de até 91.500.000 (noventa e um milhões e quinhentas mil) ações ordinárias.
Parágrafo Primeiro - O aumento do capital social, nos limites do capital autorizado, será realizado
por meio da emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição mediante
deliberação do Conselho de Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão,
inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens,
a competência para o aumento de capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso
instalado.
Parágrafo Segundo - A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição dentro do limite do capital autorizado, com exclusão do direito de preferência dos antigos
acionistas ou com redução do prazo para seu exercício de que trata o art. 171, §4°, da Lei das
Sociedades por Ações, quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou por
subscrição pública, ou através de permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, ou
ainda para fazer frente a planos de outorga de opção de compra de ações a administradores e
empregados da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Terceiro - O limite do capital autorizado será automaticamente ajustado em caso de
grupamento ou desdobramentos de ações.
Artigo 7º. A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias
ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo
de lucro e de reservas, observadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e demais
normas aplicáveis, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares
aplicáveis.

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes
ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias previstas em lei e, extraordinariamente,
sempre que o interesse da Companhia assim o exigir.
Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração ou,
nos casos previstos em lei, pelo Conselho Fiscal ou por acionistas, em qualquer caso conforme
procedimentos descritos na legislação aplicável.
Parágrafo Segundo - Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as reuniões
das Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias corridos de antecedência
para primeira convocação e, no mínimo, 8 (oito) dias corridos de antecedência para segunda
convocação.
Parágrafo Terceiro - As Assembleias Gerais instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença
de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 das ações emitidas com direito a voto, e, em segunda
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convocação, com a presença de qualquer número de acionistas presentes, nos termos do art. 125 da
Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Quarto - A Assembleia Geral que tiver por objeto a reforma deste Estatuto Social se
instalará, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do
capital social com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda convocação com qualquer número
de presentes.
Parágrafo Quinto - As deliberações das Assembleias Gerais de acionistas, ressalvados os casos
previstos em disposição cogente de lei, serão todas tomadas pela maioria absoluta dos acionistas
titulares de ações presentes nas Assembleias, não se computando os votos em branco. Todo acionista
poderá participar e votar à distância em Assembleia Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Ações
e regulamentação da CVM.
Parágrafo Sexto - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, sendo inválida qualquer deliberação que verse sobre
matérias não expressamente incluídas na ordem do dia, conforme estabelecido no edital de convocação.
Parágrafo Sétimo - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada
regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas.
Artigo 9º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou,
na sua ausência ou impedimento, por qualquer dos membros do Conselho de Administração presentes
no conclave ou, caso nenhum conselheiro esteja presente, por pessoa indicada pelos acionistas
presentes, por maioria de votos. O presidente da Assembleia Geral nomeará um dos indivíduos
presentes para atuar na qualidade de secretário.
Artigo 10.

Compete à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias que lhe são de competência

privativa nos termos da lei.

CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 11. A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria,
respeitadas as competências e atribuições legais e estatutárias de cada um desses órgãos.
Parágrafo Primeiro - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na hipótese de vacância,
observados os termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Segundo - A posse dos administradores e dos membros do conselho fiscal, efetivos e
suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à
cláusula compromissória prevista neste Estatuto Social.
Seção I - Conselho de Administração
Artigo 12. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois)
anos, sendo permitida a reeleição.
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Parágrafo Primeiro - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte
por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a 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, sendo também
considerados como independentes os conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo art. 141,
§§4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.
Parágrafo Segundo - 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 Terceiro - Os conselheiros, em sua primeira reunião, determinarão, dentre eles, quem será
o Presidente do Conselho.
Parágrafo Quarto - O Presidente do Conselho de Administração, em suas ausências e/ou
impedimentos temporários nas reuniões do Conselho de Administração, será substituído, nas funções
atribuídas a tal posição de Presidente por este Estatuto social ou pelo Regimento Interno do Conselho
de Administração, por outro conselheiro escolhido, por maioria simples de votos, pelos demais
conselheiros reunidos.
Parágrafo Quinto - No caso de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou
ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou qualquer outro evento que leve à
vacância definitiva do cargo do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos
conselheiros remanescentes, observado o disposto no parágrafo primeiro acima, e completará o
mandato do conselheiro substituído. Se ocorrer vacância definitiva da maioria dos cargos, a Assembleia
Geral será convocada para proceder a uma nova eleição.
Parágrafo Sexto - Além do disposto neste Estatuto Social, o funcionamento do Conselho de
Administração também deverá observar o disposto em seu Regimento Interno.
Artigo 13. O Conselho de Administração realizará reuniões ordinárias 4 (quatro) vezes por ano, e
extraordinárias sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação por seu Presidente
ou por quaisquer 2 (dois) membros do Conselho de Administração em conjunto, observado o prazo
mínimo de antecedência de 5 (cinco) dias. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de
recebimento ou por qualquer outro meio que permita a comprovação de recebimento. Será inválida
qualquer deliberação que verse sobre matérias não expressamente incluídas na ordem do dia, conforme
estabelecido no anúncio de convocação, exceto se deliberado pela unanimidade dos conselheiros.
Parágrafo Primeiro - Cada convocação deverá especificar o local, data e hora da reunião e deverá
indicar, de forma detalhada, a ordem do dia (sendo proibido o uso de assuntos gerais), bem como
anexar qualquer proposta ou deliberação, qualquer documento elaborado pela Companhia previamente
à reunião para auxiliar na tomada de decisão e toda a documentação necessária relacionada à reunião.
Parágrafo Segundo - O Conselho de Administração deverá sempre elaborar e zelar pelas atas das
reuniões do Conselho de Administração, que deverão refletir as deliberações tomadas. Sempre que
exigido pela lei, as atas deverão ser arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas.
Parágrafo Terceiro - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os conselheiros.
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Artigo 14. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com
a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, por qualquer número.
Parágrafo Primeiro - Os conselheiros poderão participar e votar (inclusive antecipadamente) à
distância, por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, nos termos
do Regimento Interno do Conselho de Administração. O conselheiro que assim participar será
considerado presente em referida reunião. Qualquer conselheiro poderá indicar outro conselheiro para
representá-lo em uma reunião, via procuração.
Parágrafo Segundo - Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas
pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, por pessoa indicada
pela maioria dos membros do Conselho de Administração presentes. O presidente da reunião convidará
um dos presentes para secretariar os trabalhos.
Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho de Administração deverão ser aprovadas pelo voto
afirmativo da maioria dos conselheiros em exercício. Cada conselheiro terá o direito a um voto em todas
as matérias a serem decididas pelo Conselho de Administração. Nenhum conselheiro terá direito a voto
de qualidade.
Artigo 15. Os conselheiros deverão abster-se de intervir e votar nas deliberações relacionadas a
assuntos sobre os quais tenham ou representem interesse conflitante com a Companhia, devendo
respeitar as regras relativas a conflito de interesse estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 16. O Conselho de Administração, além dos poderes previstos em lei, terá as seguintes
atribuições:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios, aprovar o plano de negócios e aprovar a política de

investimentos da Companhia e de suas controladas;
(ii)

fixar a remuneração individual dos administradores da Companhia, conforme o montante global

aprovado em Assembleia Geral;
(iii)

eleger e destituir os diretores da Companhia e determinar suas atribuições;

(iv)

fiscalizar a gestão dos diretores, examinando documentos da Companhia, de suas controladas

e investidas, bem como solicitar informações e relatórios sobre quaisquer contratos ou atos, seja da
Companhia, de controladas ou investidas;
(v)

deliberar sobre qualquer aumento do capital social da Companhia ou emissão de ações ou de

títulos conversíveis ou permutáveis por ações;
(vi)

deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações,

notas promissórias e quaisquer outros títulos de uso comum no mercado, para distribuição pública ou
privada;
(vii)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou nas hipóteses exigidas pela Lei das

Sociedades por Ações;
(viii)

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

demonstrações financeiras da Companhia, bem como deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral;
(ix)

apreciar os resultados trimestrais da Companhia, previamente à sua publicação;
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(x)

submeter à Assembleia Geral Ordinária da Companhia proposta de destinação do lucro líquido

do exercício;
(xi)

deliberar acerca das propostas da administração a serem apreciadas pela Assembleia Geral da

Companhia;
(xii)

aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos intermediários ou

intercalares pela Companhia;
(xiii)

escolher e destituir os auditores independentes, bem como determinar à Diretoria a escolha dos

auditores das sociedades controladas e investidas, observando-se, nessa escolha, o disposto na
regulamentação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração;
(xiv)

autorizar a celebração de acordos de sócios ou acionistas envolvendo as sociedades controladas

ou investidas da Companhia, nos quais qualquer delas figure como parte;
(xv)

administrar os planos de opção de compra de ações da Companhia aprovados pela Assembleia

Geral, incluindo a outorga de opções para aquisição de ações da Companhia ( stock option) ou a entrega
de ações da Companhia a qualquer administrador, colaborador ou empregado da Companhia ou de suas
controladas, conforme os termos e condições previstos nos respectivos planos e programas, podendo
delegar a administração de tais planos e programas a um de seus comitês de assessoramento, bem
como deliberar sobre aumentos de capital, dentro do capital autorizado ou entrega de ações
eventualmente mantidas em tesouraria para fins do exercício das opções;
(xvi)

deliberar sobre qualquer expansão dos negócios da Companhia ou de suas controladas fora do

Brasil;
(xvii) deliberar sobre a celebração de contratos ou transações entre a Companhia ou suas sociedades
controladas com os acionistas ou suas respectivas partes relacionadas (que não sejam as controladas,
diretas ou indiretas, da Companhia) cujo valor total do contrato seja igual ou superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) em uma só operação ou numa série de operações relacionadas ao longo de
12 (doze) meses, exceto se previsto no orçamento anual da Companhia, caso em que será necessário
um parecer do Comitê de Auditoria Não Estatutário prévio à deliberação pelo Conselho de Administração,
devendo, em todos os casos, ser observados os termos da Política de Transação entre Partes
Relacionadas aprovada pelo Conselho de Administração;
(xviii) a alienação de ativos imobiliários da Companhia e suas controladas a terceiros, cuja transação
supere a quantia de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em uma só operação ou numa série de
operações relacionadas ao longo de 12 (doze) meses, exceto se previsto no orçamento anual da
Companhia;
(xix)

qualquer fusão ou aquisição, joint ventures, investimentos em ativos ou transações similares,

envolvendo a Companhia e suas controladas, envolvendo desembolso de caixa ou promessa de
pagamento em valor agregado que exceda R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), exceto se previsto
no orçamento anual da Companhia;
(xx)

exceto quando relacionado à compra de mercadoria para revenda, a contratação ou concessão

de empréstimo, financiamentos ou outras obrigações de qualquer natureza, bem como a celebração de
qualquer contrato, da Companhia e suas controladas, cujo valor supere a quantia de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais) em uma só operação ou numa série de operações relacionadas ao longo de
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12 (doze) meses, exceto se previsto no orçamento anual;
(xxi)

aquisição, oneração, transferência ou alienação de participações societárias detidas pela

Companhia, suas controladas ou investidas em outras sociedades para terceiros;
(xxii)

quaisquer reorganizações societárias, reestruturação ou transação societária similar da

Companhia que não sejam de competência da Assembleia Geral;
(xxiii) manifestar-se a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto
as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias contados da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá
abordar, no mínimo: (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto
ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez das ações; (b) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (c) as alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição de ações disponíveis no
mercado; (d) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as
informações exigidas pelas regras aplicáveis;
(xxiv) aprovação de oferta pública a ser lançada pela própria Companhia para saída do Novo Mercado
ou de qualquer outro mercado no qual as ações da Companhia forem negociadas;
(xxv) aprovar as políticas, regimentos e códigos obrigatórios nos termos das normas editadas pela
CVM, do Regulamento do Novo Mercado e da legislação aplicável à Companhia;
(xxvi) aprovar o orçamento do comitê de auditoria da Companhia, da área de auditoria interna e de
eventuais outros comitês que sejam constituídos, bem como as atribuições da área de auditoria interna,
(xxvii) estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos da Companhia, incluindo as normas
aplicáveis aos comitês, tais como regras sobre composição, prazo, remuneração e funcionamento; e
(xxviii)

a concessão, pela Companhia e/ou qualquer de suas controladas, de fianças ou outras

garantias em favor de terceiros, ressalvado o disposto no art. 3º, parágrafo único, casos em que não
dependerá de aprovação pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único - Dependerá do voto afirmativo de pelo menos 4/5 dos membros do Conselho de
Administração a aprovação da criação, modificação ou extinção de comitês técnicos e consultivos,
incluindo as normas aplicáveis aos comitês, tais como regras sobre competências, composição, prazo,
remuneração e funcionamento.
Seção II - Diretoria
Artigo 17. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 15 (quinze) membros,
todos eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
de Relações com Investidores e um Diretor Financeiro, permitida a cumulação de cargos. Os demais
Diretores, quando nomeados, deverão ter suas atribuições e funções determinadas pelo Conselho de
Administração. Todos os diretores serão residentes no país e terão mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro - Os diretores, salvo em caso de destituição ou deliberação em contrário do
Conselho de Administração, permanecerão em seu cargo até a nomeação dos substitutos.
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Parágrafo Segundo - No caso de destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez
ou ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou qualquer outro evento que leve à
vacância definitiva do cargo de Diretor, será convocada reunião do Conselho de Administração para
preenchimento do cargo em caráter definitivo até o término do mandato do respectivo cargo antes
vacante, sendo admitida a reeleição. Até a realização da referida reunião do Conselho de Administração,
o substituto provisório será escolhido pelo Diretor Presidente, dentre um dos diretores, o qual acumulará
mais de uma função.
Parágrafo Terceiro - Em caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, e caso
este não tenha indicado um substituto, o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Financeiro. Na
hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo, será imediatamente convocada reunião do
Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo.
Artigo 18. A Diretoria reunir-se-á na sede social da Companhia sempre que os interesses sociais
exigirem, mediante convocação pelo Diretor Presidente ou por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. As reuniões serão instaladas, em primeira
convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação, com qualquer
número de diretores.
Parágrafo Primeiro - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os diretores.
Parágrafo Segundo - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente ou, na sua
ausência ou impedimento, por pessoa indicada pela maioria dos membros da Diretoria presentes, o qual
deverá designar o secretário de cada reunião.
Parágrafo Terceiro - Os diretores poderão participar e votar (inclusive antecipadamente) à distância,
por meio de telefone, videoconferência, e-mail ou qualquer outro meio eletrônico, aplicando-se, mutatis
mutandis e conforme aplicáveis, as disposições do Regimento Interno do Conselho de Administração.
O diretor que assim participar será considerado presente em referida reunião. Qualquer diretor poderá
indicar outro diretor para representá-lo em uma reunião, via procuração.
Parágrafo Quarto - As deliberações da diretoria deverão ser aprovadas pelo voto afirmativo da maioria
dos diretores em exercício. Cada diretor terá o direito a um voto em todas as matérias a serem decididas
pela Diretoria.
Artigo 19. A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, responsável por assegurar seu regular
funcionamento, estando habilitada a praticar todos e quaisquer atos relacionados aos objetivos sociais,
exceto os atos que por lei ou por este Estatuto Social estejam sujeitos à aprovação prévia em Assembleia
Geral ou pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro - A Companhia somente se vinculará mediante a assinatura de: (i) 2 (dois)
diretores em conjunto; ou, (ii) 1 (um) diretor em conjunto com 01 (um) procurador nomeado com
poderes específicos; ou, (iii) 2 (dois) procuradores nomeados com poderes específicos.
Parágrafo Segundo - Ademais, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ou perante
quaisquer entidades privadas ou órgãos públicos ou autoridades federais, estaduais ou municipais, ou
quando assim for deliberado pelo Conselho de Administração será exercida exclusivamente por qualquer
dos diretores ou por um procurador, individualmente.
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Parágrafo Terceiro - As procurações em nome da Companhia deverão ser outorgadas conjuntamente
por 2 (dois) diretores e devem especificar os poderes outorgados e, exceto pelas procurações
outorgadas para propósitos judiciais, devem ter validade máxima de 1 (um) ano.
Artigo 20. Compete ao Diretor Presidente, além das demais atribuições previstas neste Estatuto
Social:
(i)

implementar as deliberações do Conselho de Administração, incluindo a implementação de

diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho de Administração;
(ii)

propor e enviar para aprovação do Conselho de Administração metas e objetivos para a

Companhia;
(iii)

coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados da Companhia;

(iv)

dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional;

(v)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

(vi)

anualmente, elaborar o relatório da administração da Companhia e submeter para apreciação do

Conselho de Administração, em conjunto com as demonstrações financeiras preparadas pelo Diretor
Financeiro; e
(vii) outros deveres que lhe forem atribuídos, de tempos em tempos, conforme determinação do
Conselho de Administração.
Artigo 21.

Compete ao Diretor Financeiro:

(i)

ser o principal executivo responsável pela área Financeira e seus subsistemas;

(ii)

coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, contábil e de controle de gestão da

Companhia, sendo responsável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual;
(iii)

monitorar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos;

(iv)

supervisionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos,

tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting), jurídico, compliance, compras de
indiretos e properties da Companhia;
(v)

supervisionar e administrar os níveis de caixa e endividamento da Companhia, incluindo a decisão

de celebrar acordos financeiros e implementá-los;
(vi)

anualmente, preparar e apresentar para o Diretor Presidente as demonstrações financeiras da

Companhia; e
(vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
Artigo 22. Compete ao Diretor de Relações com Investidores:
(i)

coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relações com investidores, bem como

representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a CVM, a B3, o Banco
Central do Brasil e os demais órgãos de controle e demais instituições relacionadas às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior;
(ii)

prestar informações ao público investidor, à CVM e B3, às demais Bolsas de Valores em que a
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Companhia tenha seus valores mobiliários negociados, a agências de rating quando aplicável e aos
demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação
aplicável, no Brasil e no exterior; e
(iii)

manter atualizados os registros da Companhia perante a CVM e a B3.

CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL

Artigo 23. O Conselho Fiscal da Companhia será de caráter não permanente e exercerá as atribuições
impostas por lei, somente sendo instalado nos exercícios sociais em que assim solicitarem os acionistas,
conforme previsto em lei.
Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número
de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, sendo permitida a reeleição, em caso de
reinstalação.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral que aprovar
a instalação do órgão e seus mandatos terminarão na Assembleia Geral Ordinária subsequente à sua
eleição.

CAPÍTULO VI - ALIENAÇÃO DE CONTROLE E SAÍDA DO NOVO MERCADO

Artigo 24. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente de 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, observando as condições e os
prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de
forma a lhes assegurar o tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Artigo 25.

Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo

Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição de ações que observe os procedimentos
previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para
cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser
justo, sendo possível, o pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das
Sociedades por Ações; (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar
a oferta pública de aquisição de ações ou concordar expressamente com a saída do referido segmento
sem a efetivação de alienação das ações.
Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização
de oferta pública mencionada neste artigo, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Artigo 26. O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro

SP - 28785205v15

128

de cada ano.
Parágrafo Primeiro - Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações
financeiras da Companhia, as quais deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na
CVM, de acordo com as disposições legais aplicáveis.
Parágrafo Segundo - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral uma proposta de destinação dos lucros
líquidos do exercício.
Parágrafo Terceiro - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar
balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital
próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio
intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço
anual.
Parágrafo Quarto - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital
próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório.
Parágrafo Quinto - A Companhia e os administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar
reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à
situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia.
Artigo 27. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais
prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social. O prejuízo do
exercício social deverá ser compulsoriamente absorvido dos lucros acumulados, reservas de lucros e
reserva legal, nesta ordem.
Parágrafo Primeiro - O lucro líquido do exercício, apurado após as deduções mencionadas neste
artigo, terá a seguinte destinação:
(i)

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para constituição da

reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. No exercício
em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o art. 182,
§1º, 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;
(ii)

uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de

reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos
termos do art. 195 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii)

uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos

acionistas, observado o disposto no Parágrafo Segundo abaixo;
(iv)

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos deste Estatuto

Social, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta
dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,
observado o disposto no art. 197 da Lei das Sociedades por Ações;
(v)

importância não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,

ajustado na forma do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, será destinada para a Reserva de
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Reinvestimento, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e de suas
controladas ou investidas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, aquisição de
sociedades e/ou ativos, criação e desenvolvimento de novos projetos e/ou empreendimentos. O saldo
desta Reserva de Reinvestimento, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a
reserva de lucros a realizar, reserva para contingências e reserva de incentivos fiscais, não poderá
ultrapassar o valor do capital social e reservas de capital da Companhia, somados; e
(vi)

o saldo remanescente, se houver, será distribuído na forma de dividendos ou destinado

conforme orçamento de capital aprovado em Assembleia Geral, conforme previsão legal.
Parágrafo Segundo - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo
obrigatório anual (a) não inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2020 (a
ser distribuído aos acionistas conforme for deliberado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em
2021), e (b) não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado nos exercícios de
2021 em diante, a ser distribuído aos acionistas conforme for deliberado nas Assembleias Gerais
Ordinárias a se realizarem de 2022 em diante. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Artigo 28. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital,
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.

CAPÍTULO VIII - CLÁUSULA ARBITRAL

Artigo 29. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, se houver, 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 condição 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, neste Estatuto Social, 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
demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPÍTULO IX - ACORDO DE ACIONISTAS

Artigo 30. A Companhia observará, quando aplicável, os acordos de acionistas arquivados em sua
sede, devendo o presidente da Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Administração absterse de computar votos contrários a seus termos, sendo também expressamente vedado à Companhia
aceitar e proceder à transferência de ações e/ou 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 acordo de acionistas.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÕES FINAIS
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Artigo 31. A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante, ou liquidantes, e o Conselho
Fiscal, caso seu funcionamento seja solicitado por acionistas que perfaçam o quórum estabelecido em
lei ou na regulamentação expedida pela CVM, obedecidas as formalidades legais, fixando-lhes os
poderes e a remuneração.
Artigo 32. A Companhia poderá indenizar e/ou manter indenes seus administradores, conselheiros
fiscais e demais funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia e suas controladas
(em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), custeando ou reembolsando diretamente os
Beneficiários por quaisquer despesas, danos ou prejuízos eventualmente incorridos a qualquer tempo e
que estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao exercício de suas funções na Companhia,
incluindo mas não limitados a honorários advocatícios, pareceres jurídicos, custas processuais e multas
e indenizações nas esferas administrativa, civil ou penal, nos termos e condições de contratos de
indenização a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos Beneficiários, mediante aprovação
pelo Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 33. Os casos omissos, não previstos neste Estatuto Social, nem em acordo de acionistas
registrado na sede social, serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 34. As disposições contidas no art. 1º, §1º, art. 5º, §§2º e 3º, art. 11, §§1º e 2º, art. 12, §§1º
e 2º, art. 16, (xxiii) e (xxiv), art. 24, art. 25, art. 29 e art. 33 deste Estatuto Social somente terão
eficácia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, a ser
celebrado entre a Companhia e a B3.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 14 DE
OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A REALIZAÇÃO DA
OFERTA
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 30.621.687/0001-43
NIRE 35.300.517.270
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2020
Data, Hora e Local: Realizada aos 14 dias do mês de outubro de 2020, às 10:30,
realizada na sede do GRUPO BIG BRASIL S.A., localizada na cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Avenida Tucunaré, 125, Bloco A, Sala 109, Tamboré, CEP
06460-020 (“Companhia”).
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos
do art. 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de
Acionistas.
Mesa: Presidente: Wilson Lourenço da Rosa; Secretário: André Rizk.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) submissão de pedido de registro de emissora
de valores mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (ii) a submissão do (a) pedido de adesão
da Companhia ao segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), e (b) pedido de
admissão à negociação das ações da Companhia na B3; (iii) reforma integral e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive para adaptá-lo às
exigências legais e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Novo
Mercado; (iv) eleição dos membros independentes do Conselho de Administração da
Companhia; (v) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da
Companhia; (vi) realização de oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”,
respectivamente); (vii) autorização para que o Conselho de Administração da
Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se
limitando, poderes para (a) deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do
capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de
emissão das Ações; (c) aprovar o Prospecto Definitivo de Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações da Companhia (“Prospecto”) e o
Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; e (d) celebrar
todos os contratos e atos relacionados à Oferta; (viii) alteração do jornal de grande
circulação para publicações da Companhia, que passará a ser o “Valor Econômico”;
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e (ix) autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o
caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações
acima.
Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia,
os acionistas deliberaram à unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:
(i)

a submissão pela Companhia do pedido de registro de companhia aberta na
categoria “A” perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 480.

(ii)

a submissão à B3 (a) do pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado; e
(b) do pedido de admissão à negociação das ações da Companhia na B3,
bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação do Novo
Mercado, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as
medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo
Mercado.

(iii)

a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência
das deliberações constantes da presente ata e para adaptá-lo às cláusulas
mínimas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado, que passa a vigorar
com a redação constante do Anexo I da presente ata. Caso não haja
liquidação da Oferta, os Acionistas se comprometem a reformar o Estatuto
Social, de forma que este documento volte a ter a redação vigente antes das
alterações aprovadas.

(iv)

a eleição dos seguintes membros
Administração da Companhia:

independentes

do

Conselho

de

(a)

Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, brasileiro,
divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade
R.G./CREA nº 18.126‐D, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física
do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 090.709.317‐53,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, na Av. Horário Lafer, 603, apto 81, CEP 04538-083, na forma do
termo de posse do Anexo II à presente Ata, de forma a prever o prazo
de mandato e a cláusula compromissória obrigatória de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado; e

(b)

Nildemar Secches, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula
de Identidade R.G. nº 3.997.339‐6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº
589.461.528‐34, com endereço profissional na cidade de São Paulo, no
Estado de São Paulo, na Rua Viradouro, 63, cj. 132, na forma do termo
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de posse do Anexo III à presente Ata, de forma a prever o prazo de
mandato e a cláusula compromissória obrigatória de acordo com o
Regulamento do Novo Mercado.
A caracterização dos Srs. Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira e
Nildemar Secches, ora eleitos como conselheiros independentes, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado da B3, foi atestada por cada um deles mediante
declarações previamente encaminhadas, conforme Anexos II e III à presente ata.
(v)

a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da
Companhia:
(a)

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 5.569.853 e
inscrito no CPF/ME sob o n° 042.310.558‐23, com escritório comercial
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 3.311, 9º andar, Itaim Bibi, CEP 04538‐133, na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração, na forma do termo de posse
do Anexo IV à presente Ata, de forma a prever o prazo de mandato e a
cláusula compromissória obrigatória de acordo com o Regulamento do
Novo Mercado;

(b)

Wilson Lourenço da Rosa, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade R.G. n° 10.9908.741/0, inscrito no CPF/ME sob
o nº 076.304.547‐08, com escritório comercial na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 9º andar,
Itaim Bibi, CEP 04538‐133, na qualidade de membro efetivo do
Conselho de Administração, na forma do termo de posse do Anexo V à
presente Ata de forma a prever o prazo de mandato e a cláusula
compromissória obrigatória de acordo com o Regulamento do Novo
Mercado; e

(c)

Eduardo Bernabe de la Garza Zamarron, mexicano, casado,
engenheiro industrial, portador do Passaporte nº G21752290, residente
e domiciliado na cidade de San Pedro Garza Garcia, no Estado de
Nuevo Leon, México, na Bura 124, Colonia San Patricio, CP66270, na
qualidade de membro efetivo do Conselho de Administração, na forma
do termo de posse do Anexo VI à presente Ata de forma a prever o
prazo de mandato e a cláusula compromissória obrigatória de acordo
com o Regulamento do Novo Mercado;

Em razão das deliberações tomadas nos itens “(iv)” e “(v)” acima, o Conselho
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de Administração da Companhia fica composto pelos seguintes membros:
(a) Presidente: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin; (b) Membro
Efetivo: Wilson Lourenço da Rosa; (c) Membro Efetivo: Eduardo
Bernabe de la Garza Zamarron; (d) Membro Independente: Luiz
Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira e (e) Membro Independente:
Nildemar Secches. Assim, todos os membros do Conselho de Administração
da Companhia possuirão mandato unificado de 2 (dois) anos, estendendo-se
até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas
dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022,
permitida a reeleição.
A caracterização dos membros do Conselho de Administração ora eleitos
como conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo
Mercado da B3, foi atestada por cada um deles mediante declarações
previamente encaminhadas.
(vi)

a aprovação da realização da Oferta, no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, sob a coordenação sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
e do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Coordenadores da
Oferta”), com a participação de determinadas instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo
observado o disposto na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e as demais disposições
legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange
Commission dos Estados Unidos da América (SEC), em operações isentas de
registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933 e outros regulamentos
aplicáveis, e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o
Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo
com as leis desse país (non-US persons), de acordo com o Regulamento S.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da
divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia”, a quantidade
inicial de ações poderá, a critério da Companhia e/ou dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações
originais.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade inicial de ações
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a
até 15%, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações da Oferta
Base (“Ações Suplementares”), conforme opção que poderá ser outorgada
pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores, as quais serão destinadas
à estabilização de preço das Ações.
Com exceção das Ações Suplementares, as Ações serão objeto de garantia
firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. Nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das S.A., não será observado o direito de
preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente
da Oferta.
(vii) desde que observadas as diretrizes do item (v) acima, a autorização para que
o Conselho de Administração da Companhia aprove todos os termos e
condições da Oferta, incluindo, sem limitação: (a) deliberar sobre o aumento
de capital social, dentro do capital autorizado, a ser realizado no contexto da
Oferta; (b) fixar o preço de emissão das Ações; (c) aprovar o Prospecto e o
Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; e (d)
celebrar todos os contratos e atos relacionados à Oferta;
(viii) a aprovação da alteração do jornal de grande circulação para publicações da
Companhia, que passará a ser o “Valor Econômico”; e
(ix)

a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o
caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação e
formalização das deliberações constantes desta ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e
lavrada a presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por
todos os presentes.
Presenças: Mesa: Presidente: Wilson Lourenço da Rosa; Secretário: André Rizk.
Acionistas: Brazil Holdings S.C.S. (p.p. Marcelo Nastromagario); e Momentum –
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por seu administrador, BRL
Trust Investimentos Ltda., por sua representante legal Daniela Bonifácio.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Barueri, 14 de outubro de 2020.
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Mesa:
__________________________________
Wilson Lourenço da Rosa
Presidente
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14 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 16 de outubro de 2020, 16:38:06

Olympus _ AGE (Oferta + Pedido + Novo Mercado + Estatuto +
CA) - (v. assiantura).docx
Código do documento 11ce2800-57e3-43a2-97c9-7ab9b4eddaaa

Assinaturas
WILSON LOURENCO DA ROSA:07630454708
Certiﬁcado Digital
WRosa@adventinternational.com.br

Assinou
ANDRE HADDAD RIZK:25307038844
Certiﬁcado Digital
andre.rizk@big.com.br

Assinou

Eventos do documento
15 Oct 2020, 17:08:22
Documento número 11ce2800-57e3-43a2-97c9-7ab9b4eddaaa criado por PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES (Conta
82968407-663e-48f5-bb7b-5ed6feae966f). Email :priscila.rodrigues@big.com.br. - DATE_ATOM:
2020-10-15T17:08:22-03:00
15 Oct 2020, 17:10:03
Lista de assinatura iniciada por PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES (Conta 82968407-663e-48f5-bb7b-5ed6feae966f).
Email: priscila.rodrigues@big.com.br. - DATE_ATOM: 2020-10-15T17:10:03-03:00
16 Oct 2020, 10:18:05
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANDRE HADDAD RIZK:25307038844 Assinou Email:
andre.rizk@big.com.br. IP: 191.19.91.227 (191-19-91-227.user.vivozap.com.br porta: 40896). Dados do Certiﬁcado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=ANDRE
HADDAD RIZK:25307038844. - DATE_ATOM: 2020-10-16T10:18:05-03:00
16 Oct 2020, 16:25:36
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - WILSON LOURENCO DA ROSA:07630454708 Assinou
Email: WRosa@adventinternational.com.br. IP: 191.17.232.222 (191-17-232-222.user.vivozap.com.br porta:
24418). Dados do Certiﬁcado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC
Certisign RFB G5,OU=A3,CN=WILSON LOURENCO DA ROSA:07630454708. - DATE_ATOM:
2020-10-16T16:25:36-03:00

Hash do documento original

141
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
CNPJ/ME No. 30.621.687/0001-43
NIRE 353.005.172-70
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020
Data, Hora e Local: Realizada em [•] de [•] de 2020, às [•] horas, realizada por meio de
videoconferência, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro do Estatuto Social do Grupo Big
Brasil S.A. (“Companhia”).
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 13, parágrafo
terceiro do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração, a saber: Srs. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Wilson
Lourenço da Rosa, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Nildemar Secches e Eduardo
Bernabe de la Garza Zamarron.
Mesa: Presidente da mesa: [Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin]; Secretário: [André Rizk].
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a fixação e justificativa do preço de emissão por unidade de
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição
primária e secundária de Ações de emissão da Companhia (“Oferta”), a ser realizada no Brasil,
com esforços de colocação de Ações no exterior; (ii) a aprovação do aumento do capital social
da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias
a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia,
na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e no artigo 6º,
parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia; (iii) a aprovação sobre os direitos
relacionados às novas ações; (iv) a aprovação do prospecto definitivo e do final offering
memorandum a serem utilizados na Oferta; (v) a homologação do aumento de capital social da
Companhia; (vi) a autorização para a Diretoria da Companhia celebrar todos os documentos
relacionados à Oferta; e (viii) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar as providências
e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e implementação das deliberações
aqui consubstanciadas.
Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, restaram aprovadas as seguintes
matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
(i)
aprovar, no âmbito da Oferta, a fixação do preço de emissão de R$[●] por Ação objeto da
Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento
de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido por
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores
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institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, justificando-se a escolha do
critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 170 da Lei
da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações a serem subscritas e/ou
adquiridas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor
pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações no
contexto da Oferta;
(ii)
aprovar, em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do capital
social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$[●] ([●]), o
qual passará de R$ 221.655.067,89 (duzentos e vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e
cinco mil e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) para R$[●] ([●]), mediante a emissão
de [●] ([●]) novas ações ordinárias, cada uma no valor de R$[●] ([●]), que serão objeto da
Oferta, passando o capital social da Companhia de 456.743.170 (quatrocentas e cinquenta e seis
milhões, setecentas e quarenta e três mil e cento e setenta) ações ordinárias para [●] ([●]) ações
ordinárias, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, e nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia;
(iii) aprovar, ainda, que as novas ações emitidas, nos termos da deliberação tomada no item
(ii) acima, terão os mesmos direitos conferidos às demais ações da Companhia, nos termos do
Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de
dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia
a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta;
(iv)

aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta;

(v)
homologar, em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o aumento do capital da
Companhia no montante de R$[●] ([●]) mediante a emissão de [●] ([●]) novas ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(vi) autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à Oferta,
incluindo, mas não se limitando a: (i) o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias
de Emissão da Grupo Big Brasil S.A.”; (ii) o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Grupo Big Brasil S.A.”; (iii)
o Placement Facilitation Agreement; e (iv) o Contrato de Prestação de Serviços da B3 S.A. –
Brasil, Bolsa, Balcão, que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como
a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos; e
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(vii) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à realização da Oferta
e ao cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do conselho de administração.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos para lavratura da
presente ata, assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente – [Patrice Philippe Nogueira
Baptista Etlin]; Secretário – [André Rizk]. Membros do Conselho de Administração: Patrice
Philippe Nogueira Baptista Etlin, Wilson Lourenço da Rosa, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de
Oliveira, Nildemar Secches e Eduardo Bernabe de la Garza Zamarron.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Barueri, [•] de [•] de 2020.
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Mesa:
__________________________________
[Patrice Philippe Nogueira Baptista
Etlin]
Presidente

____________________________________
[André Rizk]
Secretário
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO FIP MOMENTUM REALIZADA EM 13
DE OUTUBRO DE 2020, QUE APROVOU REALIZAÇÃO DA OFERTA SECUNDÁRIA
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MOMENTUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME 28.670.954/0001-20
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020
HORÁRIO E LOCAL: às 07:00 horas, na sede social da BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
(“Administrador”), na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.025.053/0001-62.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros
do Comitê de Investimentos do MOMENTUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA (“Fundo”).
MESA: Presidente: Leonardo Capra; Secretária: Karina Abreu.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a participação na oferta pública inicial de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias do Grupo Big Brasil S.A., sociedade por ações, inscrita sob o Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) nº 30.621.687/0001-43, em sua sede
localizada na Avenida Tucunaré, 125, Bloco A, Sala 109, Tamboré, na cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, CEP 06460-020 (“Companhia” e “Oferta”), e, em caso de aprovação (i) autorizar o Administrador a
atender em nome do Fundo em quaisquer assembleias gerais extraordinárias da Companhia, sendo que tais
assembleias gerais extraordinárias da Companhia devem, de forma exclusiva, deliberar acerca de atos
preparatórios a serem adotados pela Companhia para fins da Oferta, conforme termo definido abaixo, e para
aprovação dos termos relacionados à própria Oferta; e (ii) autorizar o Administrador a aprovar e assinar em
nome do Fundo, na qualidade de acionista vendedor, quaisquer atos necessários no contexto da Oferta, a
ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais atos normativos
aplicáveis, incluindo, mas não se limitando (a) ao conteúdo do prospecto preliminar brasileiro (incluindo o
Formulário de Referência) e do prospecto definitivo brasileiro (incluindo o Formulário de Referência), (b)
assinatura pelo Fundo de quaisquer declarações a serem prestadas em nome do Fundo na qualidade de
acionista vendedor para fins da Oferta, em especial a declaração do artigo 56 da Instrução CVM 400, (c)
assinatura pelo Fundo do pedido de registro da Oferta perante à CVM; (d) assinatura pelo Fundo do
Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta
Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Contrato de Distribuição”), (e)
assinatura pelo Fundo do Placement Facilitation Agreement, (f) assinatura pelo Fundo do Instrumento
Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preços de Ações Ordinárias de Emissão
da Companhia (“Contrato de Estabilização”), (g) assinatura pelo Fundo do Contrato de Empréstimo de
Ações, (h) assinatura dos Instrumentos de Lock-Up, e (i) assinatura ou aprovação pelo Fundo de quaisquer
outros documentos, incluindo instrumentos acessórios, necessários para realização da Oferta pela
Companhia ou necessários para alienação das ações detidas pelo Fundo na Companhia no âmbito da Oferta.
DELIBERAÇÕES: Após análise dos fornecidos pela Companhia, considerando a política de
investimentos/estratégia do Fundo, o único membro do Comitê de Investimentos deliberou, sem quaisquer
ressalvas ou restrições, conforme segue:
(i) A recomendação ao Administrador atender em nome do Fundo nas assembleias gerais
extraordinárias da Companhia relacionadas à Oferta e votar favoravelmente nas matérias da ordem
do dia, desde que estritamente relacionadas à atos preparatórios da Oferta, observando a
regulamentação vigente e normas aplicáveis; e
(ii) A aprovação, pelo Fundo, dos atos relacionados à Oferta a ser realizada no Brasil de acordo com
a Instrução CVM 400, incluindo mas não se limitando (i) assinatura pelo Fundo do pedido de registro
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da Oferta perante à CVM; (ii) assinatura pelo Fundo do Contrato de Distribuição, (iii) assinatura pelo
Fundo do Placement Facilitation Agreement, (iv) assinatura pelo Fundo do Contrato de Estabilização,
(v) assinatura pelo Fundo do Contrato de Empréstimo de Ações, (vi) assinatura dos Instrumentos de
Lock-Up, e (vii) assinatura ou aprovação pelo Fundo de quaisquer outros documentos, incluindo
instrumentos acessórios, necessários para realização da Oferta pela Companhia ou necessários para
alienação das ações detidas pelo Fundo na Companhia no âmbito da Oferta.
Por fim, o membro do Comitê de Investimentos autorizou o Administrador a praticar todos e quaisquer atos
que se fizerem necessários para implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se
limitando, a assinatura dos documentos relativos à Oferta.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
Mesa:

Leonardo Capra
Presidente

Karina Abreu
Secretária
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MOMENTUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME 28.670.954/0001-20
LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020

Membro:

______________________________________
Michael Joseph Ristaino
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR FIP MOMENTUM, NOS TERMOS DO ARTIGO 56
DA INSTRUÇÃO CVM 400 E DECLARAÇÃO DO ACIONISTA VENDEDOR WALMART US, NOS
TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS DA COMPANHIA REFERENTES AO
PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
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GRUPO BIG BRASIL S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
São Paulo, 14 de outubro de 2020 - O Grupo Big Brasil S.A. (“Grupo Big”, ou “Grupo”) anuncia hoje os resultados do 3º trimestre de 2020 e
dos 9 meses de 2020. As informações operacionais e financeiras a seguir, exceto quando indicado o contrário, são apresentadas em Reais
nominais, de acordo com o padrão contábil internacional (IFRS) e devem ser lidas em conjunto com os demonstrativos de resultados e Notas
explicativas para o período encerrado em 30 de Setembro de 2020. Para efeitos de comparação, os resultados aqui apresentados para o
terceiro trimestre de 2020 são comparados ao mesmo período de 2019, exceto onde indicado.

1. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS
3T20: Foco em renovações e conversões, mantendo a eficiência operacional
Receita Bruta
9M20: R$18,0 Bilhões
3T20: + 13,3%

Crescimento com rentabilidade foco em reforma e conversões de lojas, com crescimento de Vendas
em Mesmas Lojas reformadas (SSS) de 22,2% (8,2% nas lojas não reformadas).

Lojas Reformadas

A receita bruta consolidada da Companhia atingiu R$18,0 bilhões nos 9M20 e R$6,1 bilhões no 3T20,
representando aumentos de 6,5% e 13,3%, respectivamente, na comparação anual. O crescimento
segue impulsionado pela estratégia de reformas, reinauguração e conversão de lojas ainda em curva
de maturação.

9M20: +20,6%
3T20: + 22,2%

EBITDA Ajustado
9M20: R$607 milhões
3T20: R$270 milhões
Margem EBITDA Ajustada

9M20: +3,9%
3T20: +5,1%

O Lucro Bruto teve um aumento de 5,0% no período de 9 meses e de 12,0% no trimestre
O EBITDA Ajustado no 3T20 foi de R$270 milhões, com Margem EBITDA Ajustada de 5,1%, com ganho
de 3,1 p.p. em margem EBITDA Ajustada no trimestre. No período de 9 meses, o aumento foi de
304,7% (para R$607 milhões), com ganho de margem em 2,9 p.p..

Destaques
estaques Financeiros e Operacionais
R$ milhões
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta (%)
EBITDA Ajustado ¹
Margem EBITDA Ajustada (%)

3T20
3.062
2.625
30
2.655
521
19,6%
313
11,8%

Atacado
3T19
2.366
2.025
41
2.066
406
19,7%
212
10,3%

3T20 x 3T19
29,4%
29,6%
-26,8%
28,5%
28,3%
-0,1 p.p.
47,6%
1,5 p.p.

3T20
3.050
2.590
68
2.658
843
31,7%
296
11,1%

Varejo
3T19
3.027
2.588
100
2.688
812
30,2%
194
7,2%

3T20 x 3T19
0,8%
0,1%
-32,0%
-1,1%
3,8%
1,5 p.p.
52,6%
3,9 p.p.

3T20
6.112
5.215
98
5.313
1.364
25,7%
270
5,1%

Consolidado
3T19
5.393
4.613
141
4.754
1.218
25,6%
94
2,0%

9M20
8.509
7.302
87
7.389
1.331
18,0%
720
9,7%

Atacado
9M19
7.023
6.035
100
6.135
1.048
17,1%
486
7,9%

9M20 x 9M19
21,2%
21,0%
-13,0%
20,4%
27,0%
0,9 p.p.
48,1%
1,8 p.p.

9M20
9.502
8.106
213
8.319
2.454
29,5%
736
8,8%

Varejo
9M19
9.886
8.482
292
8.774
2.556
29,1%
595
6,8%

9M20 x 9M19
-3,9%
-4,4%
-27,1%
-5,2%
-4,0%
0,4 p.p.
23,7%
2,0 p.p.

9M20
18.011
15.408
300
15.708
3.785
24,1%
607
3,9%

Consolidado
9M19
9M20 x 9M19
16.909
6,5%
14.517
6,1%
392
-23,5%
14.909
5,4%
3.604
5,0%
24,2%
-0,1 p.p.
150
304,7%
1,0%
2,9 p.p.

R$ milhões
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta (%)
EBITDA Ajustado ¹
Margem EBITDA Ajustada (%)

Crescimento SSS (%) - Lojas Reformadas ²
Crescimento SSS (%) - Lojas Não-reformadas ²
Crescimento SSS (%) - Total ²

3T20 x 3T19
13,3%
13,1%
-30,5%
11,8%
12,0%
0,1 p.p.
187,2%
3,1 p.p.

3T20

9M20

22,2%
8,2%
15,1%

20,6%
3,4%
10,7%

1 A diferença entre a somatória dos segmentos e o consolidado corresponde a despesas corporativas, as quais incluem despesas com a sede administrativa do Grupo e marketing, entre outras
despesas.
2 Vendas mesmas lojas (SSS) comparam as vendas brutas no período relevante com as do período comparável, com base em vendas brutas realizadas por lojas comparáveis, que são definidas
como lojas que estão abertas e operantes já há pelo menos doze meses e que não foram objeto de encerramento ou renovação dentro deste período.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.

2. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em Agosto de 2018, o Momentum - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia liderado pela Advent
International adquiriu 80% do Walmart Brasil. A partir dessa mudança societária, uma nova etapa na história da
companhia começou, com gestão local e independente. A companhia redefiniu sua estratégia focando nos seguintes
pilares: (1) Crescimento dos formatos de atacado, tanto no atacarejo com o Maxxi quanto no clube de compras com o
Sam’s Club, (2) Estabilização do Varejo, (3) Melhoria de eficiência Operacional e todos suportados pela (4)
Transformação Cultural.
Já em 2018 iniciamos a Transformação Cultural ao revitalizar o time de gestão, formando o que acreditamos ser um dos
melhores e mais experiente de varejo alimentar no Brasil. Redefinimos para os nossos mais de 45 mil colaboradores os
pilares comportamentais da companhia: Senso de Urgência, Inconformismo, Dor de Dono e Capacidade de Execução
que espelham nosso foco em rentabilidade e produtividade no longo prazo. Ainda no 2° semestre de 2018
redesenhamos a estratégia mercadológica da companhia ao migrar para modelo de precificação high-low, e ao reforçar
o sortimento das lojas agora com apelo regional e foco no controle de estoque. Visando reduzir o consumo de caixa da
companhia fechamos lojas deficitárias, encerramos o marketplace de e-commerce (walmart.com.br) e demos início a
diversos projetos de redução de despesas.
No Atacado, começamos o projeto de revitalização do Maxxi em Abril de 2019 visando tornar a loja mais atrativa para
consumidores finais. Começamos reinaugurando nossa loja de Taboão da Serra em SP, e até Setembro de 2020 91% dos
nossos Atacarejos já foram relançados. Também realizamos em 2019 nossas primeiras conversões ao inaugurar 2 novos
Maxxi em SP e 4 novos Sam’s em SP, DF e SE. O cronograma de obras e conversões do 1 semestre de 2020 foi afetado
negativamente pelo COVID-19, mas seguimos com o plano de inaugurar 10 novas conversões em 2020 (5 Maxxi e 5
Sam’s).
No Varejo, em Agosto de 2019 iniciamos a estratégia de reposicionamento lançando as marcas regionais do
Hipermercado e até julho de 2020, todos os Hipermercados já adotaram uma nova bandeira: BIG nas regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste, e BIG Bompreço no Nordeste. As lojas reformadas apresentaram 25% de crescimento desde
que foram revitalizadas. Pretendemos seguir com a mesma estratégia para nossos Supermercados.
Ainda em 2019 criamos um FIDC de R$ 307 milhões, visando melhorar a gestão de caixa de nossos fornecedores e
parceiros, sem interferir em nosso próprio caixa.
Com o início da implementação da nossa estratégia vimos a partir do 2º semestre de 2019 os sinais da virada do
resultado da Companhia. Com isso, fechamos o ano de 2019 com R$ 23.366 milhões de faturamento, R$378 milhões de
EBITDA Ajustado, e mantendo uma posição de caixa líquido de R$ 435 milhões.
O ano de 2020 tem se mostrado cheio de desafio como para todos. Nós trabalhamos para proteger nossa equipe,
fornecedores e clientes durante o período da pandemia, mantendo nossas lojas abertas para servir a população com
serviços e produtos de qualidade neste momento tão difícil para todos. O desafio nas operações do grupo não foi
pequeno, com mais de 2 mil colaboradores afastados por serem partes do grupo de risco, aumento de 7% dos volumes
de nossos centros de distribuição (medido pelo aumento do faturamento das lojas e clubes), mas conseguimos manter
nossas lojas abertas com impacto mínimo na ruptura de produtos e no nível de serviço prestado, tanto que nossos
hipermercados tiveram sem NPS aumentado de 20% no início do ano para 64% em agosto de 2020. Vimos um
crescimento mais forte em nossos hipermercados reformados, impulsionado pelos consumidores buscando lojas com
espaços maiores, sortimento mais extenso e uma look and feel maior de higiene e limpeza. Estamos trabalhando para
garantir que esta mudança comportamental seja convertida em aumento do nosso market share e NPS no longo prazo.
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Ainda em 2020, impulsionados pelo COVID, em março iniciamos a trajetória de digitalização da Companhia. Temos a
ambição de oferecer uma solução omnichannel de compra e entrega para nossos clientes em todos os formatos e
regiões do Brasil. Estamos alavancando a base de ativos da companhia, utilizando lojas como hubs de armazenamento
de produtos e pontos de entrega, diluindo os custos de operação, aumentando a produtividade de nossas equipes e
reduzindo o tempo de entrega dos produtos para nossos clientes. Para escalar o crescimento rapidamente e roll-out
desta operação em nossas lojas realizamos parcerias com as principais plataformas de delivery e estruturamos áreas de
serviço de retirada em loja (Click & Retire). Atualmente, já oferecemos estes serviços em mais de 180 lojas em todos os
nossos formatos.
O Grupo BIG também atuou fortemente para dar apoio às comunidades carentes durante o COVID, com o programa
Atitudes BIG doamos mais de 20 mil cestas básicas e arrecadamos mais de 600 toneladas de alimentos em doações.
Também mantivemos ativo o Instituto Big no seu 15º aniversário de atuação. Dentre outros programas, o Instituto
formou 630 jovens entre 17 e 24 anos na Escola Social do Varejo em 2019 (10 mil jovens já passaram pela Escola Social
do Varejo nos seus 10 anos de atuação), preparando eles para trabalharem no varejo alimentar.
Consolidamos e aceleramos nossa estratégia em 2020, sempre focados na melhoria contínua de nossas operações,
buscando eficiência e rentabilidade para nossos investidores, e sem descansar para manter nossas equipes,
fornecedores e clientes seguros com a pandemia do COVID 19. Em 9 meses acumulados de 2020 apresentamos um
crescimento de vendas mesmas lojas de +10.7% uma receita bruta de R$ 18.011 milhões e R$ 607 milhões de EBITDA
ajustado, com ganho de margem de 2,9 p.p. comparados ao mesmo período de 2019, e mantendo uma posição de caixa
líquido de R$ 537 milhões.

3. DESEMPENHO OPERACIONAL POR SEGMENTO
OPERAÇÕES DE ATACADO
As operações de Atacado do Grupo Big compreendem o atacarejo Maxxi e o clube de compras Sam´s Club.

Em linha com o processo de otimização da base operacional, a Companhia continua com foco nestes formatos. No 3º
trimestre, uma loja da Operação Varejo foi convertida em Sam´s Club.
Em Setembro de 2020, as operações de atacado contavam com 78 lojas distribuídas em 17 estados brasileiros, além do
distrito federal, em comparação a 71 lojas no ano anterior. No 3T20, estas lojas representavam uma área de venda de
cerca de 384 mil metros quadrados, em comparação a 341 mil metros quadrados no 3T19 – um aumento de 12,6% em
área.
No 3T20, as lojas das operações de atacado que passaram por reformas mostraram um ganho de 23,5% em vendas (no
conceito de vendas em mesmas lojas) em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. As lojas não reformadas
apresentaram crescimento de 17,2% em base de mesmas lojas (SSS).
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R$ milhões

Atacado

Número de Lojas (#)
Área de Vendas (000 m2)

3T20

3T19

3T20 x 3T19

78
384

71
341

9,9%
12,6%
Atacado

3T20 x 3T19

9M20 x 9M19

23,5%
17,2%
19,4%
na
29,4%

14,1%
10,8%
11,9%
na
21,2%

Vendas Mesmas Lojas (SSS) - Reformadas
Vendas Mesmas Lojas (SSS) - Não-reformadas
Vendas Mesmas Lojas (SSS) - Total
Vendas Demais Lojas¹ – Total
Receita Operacional Bruta – Total
¹ Lojas fechadas por processo de reforma ou conversão durante um dos períodos comparáveis.

Resultados Operacionais
No período de 9M20, as operações de atacado apresentaram R$7,3 bilhões de vendas de produtos líquidas, um
crescimento de 21,0% em comparação ao mesmo período do ano anterior, parcialmente em razão do aumento de área
de vendas, mas também devido a ganho de eficiência. O lucro bruto das operações de atacado no período de 9 meses
atingiu R$1,3 bilhões, com 18,0% de margem bruta sobre a receita operacional líquida, um crescimento de 27,0%, com
ganho de margem em 0,9p.p., em comparação ao mesmo período do ano anterior, ganho de margem originado pelo
maior crescimento do formato Sam’s Club e pela maior eficiência do formato Maxxi.
As despesas com vendas, gerais e administrativas atingiram 9,6% da receita operacional líquida, melhora de 0,4pp
devido (i) à uma diluição significativa de custos fixos em função do sólido crescimento da receita e (ii) aos contínuos
esforços de controle das despesas no Sam’s Club e no Maxxi.
No período de 9 meses, o EBITDA Atacado Ajustado atingiu R$720 milhões, com margem sobre a receita operacional
líquida de 9,7%, um crescimento de 48,1% e ganho de 1,8 p.p. em margem. Esse crescimento é resultado do aumento
das vendas, expansão da margem e ganhos de eficiência e escala das despesas com vendas, gerais e administrativas.
No 3T20, as vendas de produtos líquidas oriundas da operações de atacado corresponderam a R$2,6 bilhões, um
aumento de 29,6% comparativamente ao mesmo período do ano anterior, explicado pelo aumento de 12,6% em área
de vendas, bem como por ganho de eficiência operacional.
No trimestre, o EBITDA Ajustado Atacado atingiu R$313 milhões, um aumento de 47,6% em comparação ao 3T19. A
margem EBITDA Atacado Ajustada do 3T20 foi de 11,8%, um ganho de 1,5 p.p. em comparação ao 3T19.
Demonstrações do Resultado - Atacado (R$ milhões)
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida
Vendas em Mesmas Lojas (SSS)
Custos das mercadorias vendidas
CMV / ROL
Lucro bruto
Margem Bruta

3T20
2.625
30
2.655
19,4%

3T19 3T30 x 3T19
2.025
29,6%
41
-26,8%
2.066
28,5%
na
na

(2.134) (1.660)
80,4% 80,3%

9M20
7.302
87
7.389
11,9%

9M19 9M20 x 9M19
6.035
21,0%
100
-13,0%
6.135
20,4%
na
na

28,6% (6.058) (5.087)
0,1 p.p. 82,0% 82,9%

19,1%
-0,9 p.p.

521
19,6%

406
19,7%

28,3%
-0,1 p.p.

1.331
18,0%

1.048
17,1%

27,0%
0,9 p.p.

Despesas com vendas, gerais e administrativas (DVGA)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

(246)
1

(218)
1

12,8%
na

(710)
3

(612)
3

16,0%
na

DVGA / ROL

9,3%

10,6%

-1,3 p.p.

9,6%

10,0%

-0,4 p.p.

313
11,8%

212
10,3%

47,6%
1,5 p.p.

720
9,7%

486
7,9%

48,1%
1,8 p.p.

EBITDA Atacado Ajustada
Margem EBITDA Ajustada (%)
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OPERAÇÃO VAREJO
A operação Varejo do Grupo Big compreende as operações das marcas BIG, Super Bompreço, BIG Bompreço, Nacional
e Todo Dia.

No período de 9M20, modernizamos e reinauguramos 49 lojas (sendo 29 no trimestre). Todas estas ações tiveram com
objetivo principal relançar as novas marcas e identidade visual nas praças em que estamos presentes e aumentar a
atratividade e produtividade das lojas.
R$ milhões
# Lojas modernizadas e reinauguradas
# Hipermercados modernizados e reinaugurados
# Supermercados modernizados e reinaugurados
# Lojas não reformadas
# Hipermercados não reformados
# Supermercados não reformados

Varejo
3T20

2T20

1T20

4T19

3T19

29
25
4
107
11
96

8
8
0
137
37
100

12
12
0
147
47
100

36
36
0
160
60
100

20
20
0
201
101
100

Adicionalmente, em 2020, a Companhia otimizou suas operações e priorizou os ativos mais rentáveis. Para tanto, até o
2T20, foi vendida e completamente descontinuada a operação de farmácias, que não era ligada ao core do Grupo, e
foram fechadas lojas da operação Varejo que apresentavam baixa performance de maneira recorrente – o que se
traduziu em uma redução de área no 3T20, em comparação ao 3T19, de 6,9%.
Em Setembro de 2020, a operação Varejo contava com 309 lojas, as quais representavam uma área de vendas de cerca
de 977 mil metros quadrados (em comparação a 331 lojas e 1,0 milhão de metros quadrados em setembro de 2019).
R$ milhões

Varejo

Número de Lojas (#) ¹
Área de Vendas (000 m2) ¹

3T20

3T19

3T20 x 3T19

309
977

331
1.049

-6,6%
-6,9%

1 Excluindo-se a operação de farmácias, que foi descontinuada em Dezembro/2019.

Varejo
Vendas Mesmas Lojas (SSS) - Reformadas
Vendas Mesmas Lojas (SSS) - Não-reformadas
Vendas Mesmas Lojas (SSS) - Total
Vendas Demais Lojas¹ – Total
Receita Operacional Bruta – Total

3T20

9M20

20,7%
-0,7%
12,9%
-69,2%
0,8%

18,7%
-1,7%
8,5%
-63,4%
-3,9%

¹ Lojas fechadas por processo de reforma ou conversão durante um dos períodos comparáveis.

No 3T20, as lojas da operação Varejo que passaram por reformas mostraram um ganho de 20,7% em vendas (no
conceito de mesmas lojas) em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior – em linha com a estratégia do Grupo,
de modernização e reinauguração de sua base de lojas, com ganho de eficiência. As lojas não reformadas permaneceram
praticamente estáveis.
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Resultados Operacionais
No período de 9M20, as operações de Varejo alcançaram R$8,1 bilhões de vendas de produtos líquidas, uma redução
de 4,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior, especialmente devido à redução de -6,9% em área de
vendas no período. A menor redução de receita em proporção à redução de área está em linha com a estratégia da
Companhia de ganho de produtividade em sua base de lojas.
O lucro bruto no período de 9 meses correspondeu a R$2,5 bilhões, com 29,5% de margem bruta, 0,4p.p. acima do
mesmo período de 2019. A expansão na margem é resultado da (i) nossa estratégia de revitalização dos hipermercados
e (ii) eficiência das nossas iniciativas comerciais
As despesas com vendas, gerais e administrativas atingiram 23,0% da receita operacional líquida, melhora de 1,6pp
devido (i) aos contínuos esforços de controle e redução das despesas e (ii) a manutenção dos ativos mais rentáveis.
O EBITDA Varejo Ajustado no período de 9 meses foi de R$736 milhões, 23,7% acima dos 9M19, com ganho de margem
de 2,0 p.p., de 6,8% para 8,8%. Esse crescimento no EBITDA Ajustado reflete (i) os ganhos com a revitalização dos nossos
hipermercados, (ii) as eficiências com as despesas com vendas, gerais e administrativas e (iii) manutenção dos ativos
mais rentáveis.
No 3T20, as vendas de produtos líquidas oriunda da operação Varejo corresponderam a R$2,6 bilhões, ligeiramente
acima em relação ao mesmo período do ano anterior – apesar da redução de área de vendas em 6,9%.
No trimestre, o lucro bruto de R$843 milhões cresceu 3,8% na comparação anual, sendo que o EBITDA varejo ajustado
apresentou 52,6% de aumento – para R$296 milhões, - com ganho de margem sobre receita operacional líquida de 3,9
p.p..
Demonstrações do Resultado - Varejo (R$ milhões)
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida
Vendas em Mesmas Lojas (SSS)
Custos das mercadorias vendidas
CMV / ROL
Lucro bruto
Margem Bruta

3T20
2.590
68
2.658
12,9%

3T19 3T30 x 3T19
2.588
0,1%
100
-32,0%
2.688
-1,1%
na
na

(1.815) (1.876)
68,3% 69,8%

9M20
8.106
213
8.319
8,5%

9M19 9M20 x 9M19
8.482
-4,4%
292
-27,1%
8.774
-5,2%
na
na

-3,3% (5.865) (6.218)
-1,5 p.p. 70,5% 70,9%

-5,7%
-0,4 p.p.

3,8%
1,5 p.p.

2.556
29,1%

-4,0%
0,4 p.p.

-12,2% (1.912) (2.162)
-400,0%
(23)
6

-11,6%
-483,3%

843
31,7%

812
30,2%

(611)
(3)

(696)
1

DVGA / ROL

23,0%

25,9%

-2,9 p.p.

23,0%

24,6%

-1,6 p.p.

EBITDA Varejo Ajustado
Margem EBITDA Ajustada (%)

296
11,1%

194
7,2%

52,6%
3,9 p.p.

736
8,8%

595
6,8%

23,7%
2,0 p.p.

Despesas com vendas, gerais e administrativas (DVGA)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

2.454
29,5%
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4. RESULTADOS CONSOLIDADOS
R$ milhões
Venda Bruta de Produtos
Vendas em Mesmas Lojas (SSS)
Impostos e Devoluções
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida

3T20
5.989
15,1%

Consolidado
3T19
3T20 x 3T19
5.247
14,1%
na
na

9M20
17.638
10,7%

Consolidado
9M19
9M20 x 9M19
16.473
7,1%
na
na

(774)
5.215
98
5.313

(634)
4.613
141
4.754

22,1%
13,1%
-30,5%
11,8%

(2.230)
15.408
300
15.708

(1.956)
14.517
392
14.909

14,0%
6,1%
-23,5%
5,4%

(3.949)
74,3%

(3.536)
74,4%

11,7%
-0,1 p.p.

(11.923)
75,9%

(11.305)
75,8%

5,5%
0,1 p.p.

1.364
25,7%

1.218
25,6%

12,0%
0,1 p.p.

3.785
24,1%

3.604
24,2%

5,0%
-0,1 p.p.

(985)
(1.302)
317

(1.081)
(1.265)
184

-8,9%
2,9%
72,3%

(3.202)
(3.824)
622

(3.420)
(3.821)
401

-6,4%
0,1%
55,1%

24,5%

26,6%

-2,1 p.p.

24,3%

25,6%

-1,3 p.p.

Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro
Margem Operacional

379
7,1%

137
2,9%

176,6%
4,2 p.p.

583
3,7%

184
1,2%

216,8%
2,5 p.p.

Resultado Financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

175
(124)
299

(59)
(92)
33

-396,6%
34,8%
806,1%

243
(376)
619

(187)
(371)
184

-229,9%
1,3%
236,4%

IR/CS Correntes
IR/CS Diferidos

(157)
2.503

(38)
2

na
na

(249)
2.487

(81)
4

na
na

Lucro Líquido
Margem Líquida

2.900
54,6%

42
0,9%

6804,8%
53,7 p.p.

3.064
19,5%

(80)
-0,5%

-3930,0%
20,0 p.p.

270
5,1%

94
2,0%

187,2%
3,1 p.p.

607
3,9%

150
1,0%

304,7%
2,9 p.p.

Custos
Custos / ROL
Lucro Bruto
Margem Bruta
Despesas Operacionais
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas
DVGA / ROL

EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada (%)

Receita e Mix de Vendas
A venda bruta de produtos do Grupo Big em 9M20 totalizou R$17,6 bilhões, um crescimento de 7,1% na comparação
anual.
No 3T20, a venda bruta de produtos correspondeu a R$6,0 bilhões, ante R$5,2 bilhões no mesmo período do ano
anterior, um aumento de 14,1%, explicada pelo plano estratégico de otimização da base de lojas com foco em
rentabilidade.
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As vendas de produtos líquidas dos 9M20 corresponderam a R$15,4 bilhões, um crescimento de 6,1% em relação ao
mesmo período de 2019. No 3T20, a as vendas de produtos líquidas foram de R$5,2 bilhões, contra R$4,6 bilhões no
3T19, um aumento de 13,1% no período.

Lucro Bruto e Margem Bruta
Nos 9M20, o lucro bruto correspondeu a R$3,8 bilhões, 5% acima dos 9M19 e com margem bruta de 24,1%. Ajustado
pelo efeito mix entre Atacado e Varejo, a margem bruta apresenta um crescimento de 0,6pp comparado com 9M19,
resultado (i) dos ganhos de eficiência comerciais em ambos os formatos e (ii) da revitalização dos nossos hipermercados.
No 3T20, o lucro bruto atingiu R$1,4 bilhão, 12% acima do mesmo período do ano anterior e com margem bruta de
25,7%. Ajustado pelo efeito mix entre Atacado e Varejo, a margem bruta apresenta crescimento de 0,8pp comparado
com 3T19.
Despesas Operacionais
Nos 9M20, as Despesas Operacionais totalizaram R$3,2 bilhões, sendo que as despesas com vendas, gerais e
administrativas (DVGA) da Companhia representaram, de maneira consolidada, 24,3% da receita operacional líquida –
uma diluição de 1,3p.p. sobre as vendas de produtos líquidas em comparação aos 9M19. No 3T20, a diluição foi de 2,1
p.p., passando as DVGA de 26,7% da receita operacional líquida no 3T19 para 24,5%.
Em relação às despesas corporativas, que se referem a despesas com a sede da Companhia, centros de distribuição,
reestruturação societária e programas de marketing, entre outros fatores, no 3T20 permaneceu em linha com 3T19
normalizado¹. Observamos um aumento no período de 9M20 e no 3T20 de 63,8% e 75,5% respectivamente, em outras
receitas (despesas) especialmente devido a itens não-recorrentes substancialmente composto por créditos
extemporâneos.
R$ milhões
Despesas Operacionais
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas

3T20
(126)
(445)
319

Corporativo
3T19
3T20 x 3T19
9M20
(169)
-25,4%
(560)
(351)¹
26,8%
(1.202)
182
75,3%
642

9M19
9M20 x 9M19
(655)
-14,5%
(1.047)¹
14,8%
392
63,8%

¹ Inclui efeito líquido (ganho) no desreconhecimento de arrendamento de R$106 milhões. A DVGA normalizada no 3T19 é de R$457 milhões e 9M19 é de R$1.153 milhões.
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EBITDA e EBITDA Ajustado
O EBITDA Ajustado da Companhia em 9M20 totalizou R$607 milhões, com margem EBITDA Ajustada sobre venda de
produtos líquida de 3,9%. Este valor foi 304,7% acima do montante observado nos 9M19, com ganho de margem de 2,9
p.p..
No terceiro trimestre de 2020, o EBITDA Ajustado apresentou-se positivo em R$270 milhões, aumento de 187,2%
comparado com 3T19, especialmente fruto da captura dos resultados da melhoria operacional e aumento de vendas. A
margem EBITDA Ajustada teve ganho de 3,1 p.p., de 2,0% a 5,1%.
Reconciliação EBITDA e EBITDA Ajustado (R$ milhões)

3T20

Lucro Líquido
(+) IR, CSLL
(+) Resultado Financeiro Líquido

3T19

3T20 x 3T19

9M20

9M19

6M20 x 6M19

2.900

42

6804,8%

3.064

(80)

(2.346)

36

na

(2.238)

77

-3930,0%
na

(175)

59

na

(243)

187

-229,9%

(+) Depreciação e Amortização

161

183

-12,0%

477

443

7,7%

(=) EBITDA

540

320

68,8%

1.060

627

69,1%

10,2%
(+/-) Efeitos não-recorrentes
Créditos tributários

Margem EBITDA Ajustado

3,5 p.p.

6,7%

4,2%

2,5 p.p.

(270)

(226)

19,5%

(453)

(477)

-5,0%

(302)

(139)

117,3%

(583)

(330)

76,7%

32

(87)

-136,8%

130

(147)

-188,4%

270

94

187,2%

607

150

Outros ajustes não recorrentes²
(=) EBITDA Ajustado¹

6,7%

5,1%

2,0%

3,1 p.p.

3,9%

1,0%

304,7%
2,9 p.p.

1 O EBITDA Ajustado representa uma medição não contábil elaborada pela Companhia, que corresponde ao EBITDA acrescido (ou decrescido) de itens nãorecorrentes ou não-operacionais.
2 Inclui substanciolmente reversao de impairment e custos de fechamento de lojas, entre outros.

Resultado Financeiro
No 9M20, o resultado financeiro líquido totalizou R$243 milhões positivos comparado a menos R$187 milhões em
9M19. No 3T20, este valor correspondeu a R$175 milhões, em comparação a R$59 milhões negativos no 3T19.
Resultado Financeiro (R$ milhões)
Resultado Financeiro
Despesas financeiras
Encargos financeiros
Juros passivos
Juros sobre passivo de arrendamento
Variação cambial passiva
Receitas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas
Juros ativos
Variação cambial ativa

3T30
175
(124)
(15)
(42)
(61)
(6)
299
29
268
2

3T19
3T30 x 3T19
(59)
-396,6%
(92)
34,8%
(19)
-21,1%
(43)
-2,3%
(27)
125,9%
(3)
na
33
24
9
-

806,1%
20,8%
na
2877,8%
na

9M20
243
(376)
(43)
(107)
(183)
(43)
619
68
549
2

9M19
9M20 x 9M19
(187)
-229,9%
(371)
1,3%
(45)
-4,4%
(168)
-36,3%
(150)
22,0%
(8)
na
184
63
42
75
4

236,4%
7,9%
na
632,0%
na

Lucro Líquido
A Companhia registrou lucro líquido de R$3,1 bilhões no período de 9M20, revertendo o prejuízo líquido de R$80
milhões do período de 9M19. No terceiro trimestre do ano, o lucro líquido atingiu R$2,9 bilhões.
A margem líquida passou de 0,5% negativo a 19,5% positiva no período de 9 meses, além de 0,9% a 54,6% no trimestre,
devido ao reconhecimento não recorrente de IR e CS diferido sobre prejuízo fiscal e diferenças temporárias de R$2,5
bilhões. O lucro líquido ajustado por esse evento não recorrente seria de R$577 milhões, com uma margem líquida de
3,7%.
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5. INVESTIMENTOS, ENDIVIDAMENTO E GESTÃO DE CAIXA
Investimentos
A companhia continua com foco em melhorar sua performance através de reformas de loja e conversão de
hipermercados em operações de atacado. Este foco no 3º trimestre e nos 9 meses de 2020 recebeu 53% do investimento
da companhia. Adicionalmente, a Companhia continua com o projeto de transferência dos sistemas de lojas e CD’s do
antigo controlador para um sistema local. Além de todo o back office, a conversão de CD’s já atingiu 13% do total de
mercadoria movimentada.
Em 9M20, os investimentos da Companhia totalizaram R$420,0 milhões, incluindo conversão e reabertura de lojas,
reformas e manutenção, além de investimentos em TI (principalmente transição de sistemas) e outros.
No 3T20, os investimentos corresponderam a R$77,0 milhões, uma redução comparado com 3T19 causada pelo atraso
de obras e reformas devido ao COVID.
Investimentos (R$ milhões)
Conversão e Aberturas de Lojas
Reformas e Manutenção
TI
Outros
Total Investimentos

3T20
30,5
20,5
14,7
11,3
77,0

3T19
40,0
86,0
32,7
18,3
177,0

3T20 x 3T19
-23,8%
-76,2%
-55,0%
-38,3%
-56,5%

9M20
157,4
125,9
84,1
52,6
420,0

9M19
43,4
146,6
63,8
38,2
292,0

9M20 x 9M19
262,7%
-14,1%
31,8%
37,7%
43,8%

Dívida Líquida
Em 30 de setembro de 2020, o Grupo apresentava caixa líquido de R$537 milhões desconsiderando o impacto do IFRS
16. Neste sentido, enfatizamos que não há crédito tomado com instituições financerias na Companhia.
Em Setembro de 2019, a Companhia iniciou uma operação com o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC
F500 plus), com o objetivo de desenvolver uma nova estrutura de antecipação de faturas a fornecedores. Desta forma,
a Companhia disponibiliza a seus fornecedores a possibilidade de antecipação de recebíveis, o que possibilita aos
fornecedores trabalharem de acordo com sua necessidade de fluxo de caixa. A utilização dessa linha é opcional e tem
como objetivo fortalecer a relação comercial entre as partes.
Caixa Líquido (Dívida líquida) - (R$ milhões)
Empréstimos e Financiamentos
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa Líquido (Dívida Líquida) - Excluindo efeitos do IFRS16

3T20
537
537

3T19
539
539

3T20 x 3T19
na
-0,4%
-0,4%

Capital de Giro Operacional
Desde meados de 2019, a administração trabalhou fortemente em sua gestão de caixa, com foco em reduzir sua
necessidade de capital de giro operacional - especialmente no que tange à manutenção de níveis adequados de estoque,
aliado à gestão de prazos de pagamento a fornecedores, levando a uma melhoria de 34 dias para 16 dias de capital de
giro. A evolução pode ser observada abaixo.
Capital de Giro Consolidado (R$ Milhões)

3T20

(+) Estoques (*)
(+) Contas a receber (**)
(-) Fornecedores (***)
Capital de giro

2.697
1.664
(3.245)
1.116

Dias
61
29
(74)
16

3T19
2.662
1.468
(2.422)
1.708

Dias
65
28
(59)
34

(*) Estoque líquido de provisões.
(**) Contas a receber líquido de descontos de duplicatas.
(***) Fornecedores relacionados ao negócio, líquidos de fornecedores em atrasos e Factoring.
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6. Evolução de Lojas
3T19

Eventos no Período
Área de
Vendas
000 m²

Lojas

Hyper
Super
Sam's Club
Maxxi
TodoDia
Farmácias
Postos

121
100
28
43
110
123
13

Varejo
Atacado

331
71

Lojas
Convertidas

791
173
174
167
85
7
n.a.
1.049
341

Lojas
Reformadas

3T20
Lojas
Fechadas

Área de
Vendas
000 m²

Lojas

-7
0
4
3
0
0
0

81
4
0
21
0
0
0

-2
0
0
0
-13
-123
0

112
100
32
46
97
0
13

-7
7

85
21

-15
0

309
78

727
173
200
184
77
0
n.a.
977
384

7. Balanço
Ativos fiscais
Pis e Cofins
O Grupo obteve êxito nos processos fiscais relacionados a exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins. No
período de 9M20 o Grupo monetizou R$315 milhões destes créditos.
IR/CS diferido
Com o melhor desempenho operacional do Grupo, no 3T20 foi reconhecido ativo fiscal diferido no montante de
R$2.423, R$908 com relação a diferenças temporárias e R$1.515 de prejuízos fiscais. A Companhia considerou provável
que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para a utilização deste ativo.
Consolidado
Ativo

Consolidado

30/09/2020

31/12/2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Instrumentos financeiros derivativos ativo

5.216
537
1.350
2.697
489
138
5

5.131
435
1.638
2.772
171
115
-

Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras contas a receber

5.838
2.648
694
2.423
73

Imobilizado
Ativos de direito de uso
Intangível

Passivo

30/09/2020

31/12/2019

Circulante
Fornecedores
Obrigações com passivo de arrendamento
Tributos a recolher
Salários e encargos sociais
Outras contas a pagar
Fundo de investimento em direitos creditórios

4.727
3.064
151
253
477
527
255

4.246
3.281
140
140
259
426
-

2.779
1.958
746
75

Passivo Não circulante
Obrigações com passivo de arrendamento
Provisão para demandas judiciais
Fundo de investimento em direitos creditórios
Outras contas a pagar

5.269
2.948
2.014
220
87

5.670
2.955
2.077
234
404

6.769
3.890
2.391
488

6.769
3.882
2.445
442

Patrimônio líquido Atribuído aos Acionistas
Capital social
Reserva de capital
Lucros (prejuízos) acumulados

7.827
182
4.598
3.047

4.763
182
4.598
(17)

Total do ativo não circulante

12.607

9.548

Total do ativo

17.823

14.679

Total do passivo e do patrimônio líquido

17.823

14.679
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185

521
19,6%
(245)
(246)
1

Lucro Bruto
Margem Bruta

Despesas Operacionais
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

201
9,7%
212
10,3%

46,3%
1,4p.p.
47,6%
1,5p.p.

287
10,8%
296
11,1%

163
6,1%
194
7,2%

76,1%
4,7p.p.
52,6%
3,9p.p.

(169)

(44)
(312)

(41)
(339)

8,7%

-6,8%

-25,4%

-25,4%
26,8%
75,3%

3T20 x 3T19

379
7,1%

24,5%

(985)
(1.302)
317

1.364
25,7%

(3.949)
74,3%

(774)
5.215
98
5.313

3T20
5.989
15,1%

540
10,2%
270
5,1%

294
11,1%
313
11,8%

(126)

(169)
(351)
182

Corporativo
3T19

EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada

95,7%
4,2p.p.

(126)
(445)
319

3T20

2.900
54,6%

117
4,4%

-2,9p.p.

-11,7%
-12,2%
na

3,8%
1,5p.p.

-3,3%
-1,5p.p.

0,1%
-32,0%
-1,1%

3T20 x 3T19

Lucro Líquido
Margem Líquida

229
8,6%

25,9%

(695)
(696)
1

812
30,2%

(1.876)
69,8%

2.588
100
2.688

Varejo
3T19

(157)
2.503

46,0%
1,3p.p.

23,0%

(614)
(611)
(3)

843
31,7%

(1.815)
68,3%

2.590
68
2.658

3T20

IR/CS Correntes
IR/CS Diferidos

189
9,1%

-1,3p.p.

12,9%
12,8%
na

28,3%
-0,1p.p.

28,6%
0,1p.p.

29,6%
-26,8%
28,5%

3T20 x 3T19

175
(124)
299

276
10,4%

10,6%

(217)
(218)
1

406
19,7%

(1.660)
80,3%

2.025
41
2.066

Atacado
3T19

Resultado Financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro
Margem Operacional

9,3%

(2.134)
80,4%

Custos
Custos / ROL

DVGA / ROL

2.625
30
2.655

3T20

Impostos e Devoluções
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida

R$ milhões
Venda Bruta de Produtos
Vendas em Mesmas Lojas (SSS)

8. DRE – 3T20 x 3T19

320
6,7%
94
2,0%

42
0,9%

(38)
2

(59)
(92)
33

137
2,9%

26,6%

(1.081)
(1.265)
184

1.218
25,6%

(3.536)
74,4%

(634)
4.613
141
4.754

Consolidado
3T19
5.247
na

68,8%
3,5p.p.
187,2%
3,1p.p.

6804,8%
53,7p.p.

na
na

-396,6%
34,8%
806,1%

176,6%
4,2p.p.

-2,1p.p.

-8,9%
2,9%
72,3%

12,0%
0,1p.p.

11,7%
-0,1p.p.

22,1%
13,1%
-30,5%
11,8%

12

3T20 x 3T19
14,1%
na

GRUPO BIG BRASIL S.A.

186

1.331
18,0%
(707)
(710)
3

Lucro Bruto
Margem Bruta

Despesas Operacionais
Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas

475
7,7%
486
7,9%

42,3%
1,4p.p.
48,1%
1,8p.p.

662
8,0%
736
8,8%

538
6,1%
595
6,8%

23,0%
1,9p.p.
23,7%
2,0p.p.

(655)

(385)
(931)

(279)
(849)

-8,8%

-27,5%

-14,5%

-14,5%
14,8%
63,8%

583
3,7%

24,3%

(3.202)
(3.824)
622

3.785
24,1%

(11.923)
75,9%

(2.230)
15.408
300
15.708

9M20
17.638
10,7%

1.060
6,7%
607
3,9%

676
9,1%
720
9,7%

(560)

(655)
(1.047)
392

Corporativo
9M19
9M20 x 9M19

EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada

29,8%
1,6p.p.

(560)
(1.202)
642

9M20

3.064
19,5%

400
4,6%

-1,6p.p.

-10,3%
-11,6%
na

-4,0%
0,4p.p.

-5,7%
-0,4p.p.

-4,4%
-27,1%
-5,2%

9M20 x 9M19

Lucro Líquido
Margem Líquida

519
6,2%

24,6%

(2.156)
(2.162)
6

2.556
29,1%

(6.218)
70,9%

8.482
292
8.774

Varejo
9M19

(249)
2.487

42,1%
1,2p.p.

23,0%

(1.935)
(1.912)
(23)

2.454
29,5%

(5.865)
70,5%

8.106
213
8.319

9M20

IR/CS Correntes
IR/CS Diferidos

439
7,2%

-0,4p.p.

16,1%
16,0%
na

27,0%
0,9p.p.

19,1%
-0,9p.p.

21,0%
-13,0%
20,4%

9M20 x 9M19

243
(376)
619

624
8,4%

10,0%

(609)
(612)
3

1.048
17,1%

(5.087)
82,9%

6.035
100
6.135

Atacado
9M19

Resultado Financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras

Lucro (Prejuízo) antes do resultado financeiro
Margem Operacional

9,6%

(6.058)
82,0%

Custos
Custos / ROL

DVGA / ROL

7.302
87
7.389

9M20

Impostos e Devoluções
Vendas de Produtos Líquidas
Outras Receitas Líquidas
Receita Operacional Líquida

R$ milhões
Venda Bruta de Produtos
Vendas em Mesmas Lojas (SSS)

9. DRE – 9M20 x 9M19

628
4,2%
150
1,0%

(80)
-0,5%

(81)
4

(187)
(371)
184

184
1,2%

25,6%

(3.420)
(3.821)
401

3.604
24,2%

(11.305)
75,8%

(1.956)
14.517
392
14.909

Consolidado
9M19
16.473
na

68,8%
2,5p.p.
304,7%
2,9p.p.

-3930,0%
20,0p.p.

na
na

-229,9%
1,3%
236,4%

216,8%
2,5p.p.

-1,3p.p.

-6,4%
0,1%
55,1%

5,0%
-0,1p.p.

5,5%
0,1p.p.

14,0%
6,1%
-23,5%
5,4%

9M20 x 9M19
7,1%
na
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10. Fluxo de Caixa
Consolidado
3T20

3T19

3.064

(80)

477
(2.487)
(1.094)
405
365

443
(390)
230
203

Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Fornecedores
Outros ativos e passivos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

280
90
150
(217)
125
793

372
(24)
(250)
(972)
69
(602)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de ativo imobilizado
Adição de ativo imobilizado e intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

23
(420)
(397)

41
(292)
(251)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Pagamento de arrendamento - Principal
Pagamento de arrendamento - Juros
Fundo de investimento em direitos creditórios
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

(58)
(184)
(52)
(294)

798
(81)
(102)
303
918

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

102

65

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

435
537

474
539

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

102

65

Lucro (Prejuízo) do período
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Depreciações e amortizações
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Créditos tributários
Outros ajustes não-caixa
Lucro (Prejuízo) ajustado

14
187

GRUPO BIG BRASIL S.A.

11. Anexo
As lojas das operações de atacado e varejo encontram-se distribuídas por 17 estados brasileiros, além do distrito federal,
conforme abaixo.

Loca liza ção de lojas das op era ções d e a tacado e varejo em terri tório na ciona l

12. Glossário
Corporativo: o segmento corporativo inclui despesas com a sede administrativa do Grupo, além de marketing e
despesas societárias, entre outras despesas.
Despesas com vendas, gerais e administrativas (DVGA): as despesas com vendas referem-se àquelas que suportam
nossas operações, incluindo atividades de logística, pesquisas e serviços relacionados a marketing, publicidade e
propaganda, entre outros. Adicionalmente, em termos de despesas gerais e administrativas, incorremos em centro de
serviços compartilhados em relação às nossas funções centrais e sede. Estes custos compõem (i) o custo das nossa
holding; (ii) determinadas despesas incorridas em relação a determinadas funções de apoio de nossa controladora que
são atribuídas aos vários segmentos proporcionalmente às suas vendas; e (iii) as alocações de custos e de gestão.
EBITDA: Consiste no “Lucro líquido do exercício” (ou período) ajustado pelo “Resultado financeiro líquido”, pelo
“Imposto de renda e contribuição social” e pelas despesas com “Depreciação e amortização”. O EBITDA, EBITDA
Ajustado e a Margem EBITDA Ajustada não são medidas de desempenho financeiro de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil ou IFRS e não devem ser considerados como alternativas ao lucro líquido ou como medidas de
desempenho operacional, fluxo de caixa operacional ou liquidez.
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EBITDA Ajustado: O EBITDA foi ajustado para a alínea da demonstração do resultado “outras receitas e despesas”,
incluindo valores não-recorrentes referentes a alienação de ativos, impairment e repactuação de contratos de aluguel,
entre outras receitas e despesas.
LTM: Last twelve months (“últimos doze meses”).
Margem bruta: Calculamos a margem de lucro bruto como lucro bruto dividido pelas vendas de produtos líquidas do
período, expressa em percentual.
Margem EBITDA: Calculamos a Margem EBITDA como o EBITDA Ajustado dividido pelas vendas de produtos líquidas do
período, expressa em percentual.
Margem EBITDA ajustada: Calculamos a Margem EBITDA Ajustada como o EBITDA Ajustado dividido pelas vendas de
produtos líquidas do período, expressa em percentual.
Margem líquida: Calculamos a margem de lucro líquido como o lucro líquido do período divido pelas vendas de produtos
líquidas do período, expressa em percentual.
Vendas em Mesmas Lojas (Same Store Sales, ou SSS): As referências a vendas mesmas lojas (SSS) comparam as vendas
brutas no período relevante com as do período comparável, com base em vendas brutas realizadas por lojas
comparáveis, que são definidas como lojas que estão abertas e operantes já há pelo menos doze meses e que não foram
objeto de encerramento ou renovação dentro deste período.
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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
Aos Administradores e Acionistas do
Grupo Big Brasil S.A.
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas do Grupo Big
Brasil S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes
ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em
30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado
abrangente para os períodos de três e nove meses findo nessa data e das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data,
incluindo as notas explicativas.
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o pronunciamento técnico
CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - “Interim
Financial Reporting”, emitida pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, assim
como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada
pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - “Review of Interim Financial Information Performed by
the Independent Auditor of the Entity”, respectivamente). Uma revisão de informações
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis
pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos
permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos
que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de
auditoria.
Conclusão sobre as informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, incluídas
nas informações trimestrais anteriormente referidas, não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e com a norma
internacional IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas
de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
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saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas anteriormente referidas
incluem as demonstrações do valor adicionado (“DVA”), individuais e consolidadas, referentes
ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, elaboradas sob a
responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins da norma internacional IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas
a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das Informações
Trimestrais - ITR, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações
financeiras intermediárias e os registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o
seu conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de
nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
pronunciamento técnico e de forma consistente em relação às informações financeiras
intermediárias tomadas em conjunto.
São Paulo, 16 de outubro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Vagner Ricardo Alves
Contador
CRC nº 1 SP 215739/O-9

2020SP001058_Relatorio do Auditor - setembro.20.docx
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Balanços patrimoniais
Em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$)

30/09/2020

Consolidado
31/12/2019

26

537
1.350
2.697
489
50
88
5
5.216

435
1.638
2.772
171
41
74
5.131

-

7
7

16
2.648
2.423
12
694
45
5.838

12
1.958
11
746
52
2.779

8.031
8.031

4.951
4.951

3.890
2.391
488
6.769

3.882
2.445
442
6.769

Total do ativo não circulante

8.031

4.958

12.607

9.548

Total do ativo

8.057

4.984

17.823

14.679

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outras contas a receber
Instrumentos financeiros derivativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais
Outras contas a receber
Total realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Ativos de direito de uso
Intangível

Nota

30/09/2020

Controladora
31/12/2019

4
5
6
7

25
1
-

26
-

26

22.5

5
7
14

10
11
11
12

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Balanços patrimoniais
Em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações com passivos de arrendamento
Partes Relacionadas
Tributos a recolher
Salários e encargos sociais
Receita diferida
Outras contas a pagar
Fundo de investimento em direitos creditórios
Total do passivo circulante
Não circulante
Obrigações com passivos de arrendamento
Fundo de investimento em direitos creditórios
Partes relacionadas
Provisão para demandas judiciais
Receita diferida
Total do passivo não circulante

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Lucros (prejuízos) acumulados
Total do patrimônio líquido atribuído aos
acionistas

Controladora
Nota 30/09/2020 31/12/2019
13
15
9

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019

10
10

6
1
7

3.064
151
133
253
477
165
229
255
4.727

3.281
140
140
259
145
281
4.246

15
16
9
14

220
220

214
214

2.948
220
2.014
87
5.269

2.955
307
234
2.077
97
5.670

17
17

182
4.598
3.047

182
4.598
(17)

182
4.598
3.047

182
4.598
(17)

7.827

4.763

7.827

4.763

8.057

4.984

17.823

14.679

16

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Demonstrações dos resultados
Trimestres e Períodos findos em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) líquido do período por ação)

Receita operacional líquida
Custo das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

Nota

01/07/2020
a
30/09/2020

Trimestre
01/07/2019
a
30/09/2019

01/01/2020
a
30/09/2020

Controladora
Período
01/01/2019
a
30/09/2019

18

-

-

-

-

5.313

4.754

15.708

14.909

20

-

-

-

-

(3.949)

(3.536)

(11.923)

(11.305)

-

-

-

-

1.364

1.218

3.785

3.604

Lucro bruto

01/07/2020
a
30/09/2020

Trimestre
01/07/2019
a
30/09/2019

01/01/2020
a
30/09/2020

Consolidado
Período
01/01/2019
a
30/09/2019

Receitas (despesas)
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos

20
20
10

(1)
2.911
2.910

(1)
45
44

(4)
3.080
3.076

(4)
(72)
(76)

(1.302)
317
379

(1.265)
184
137

(3.824)
622
583

(3.821)
401
184

Resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

21
21

(2)
(2)

(4)
(4)

(6)
(6)

(9)
1
(8)

(124)
299
175

(92)
33
(59)

(376)
619
243

(371)
184
(187)

2.908

40

3.070

(84)

554

78

826

(3)

(8)
2.900

2
42

(6)
3.064

4
(80)

(157)
2.503
2.900

(38)
2
42

(249)
2.487
3.064

(81)
4
(80)

2.900

42

3.064

(80)

5,35
5,24

0,08
0,08

5.65
5,53

(0,16)
(0,16)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Lucro (prejuízo) do período

8
8

Atribuível aos:
Acionistas
Resultado por ação (reais por ação)
Básico
Diluído

25
25

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Trimestres e Períodos findos em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$)

01/07/2020
a
30/09/2020

Trimestre
01/07/2019
a
30/09/2019

01/01/2020
a
30/09/2020

Controladora
Período
01/01/2019
a
30/09/2019

01/07/2020
a
30/09/2020

Trimestre
01/07/2019
a
30/09/2019

01/01/2020
a
30/09/2020

Consolidado
Período
01/01/2019
a
30/09/2019

Lucro (prejuízo) do período

2.900

42

3.064

(80)

2.900

42

3.064

(80)

Resultado abrangente do período

2.900

42

3.064

(80)

2.900

42

3.064

(80)

2.900

42

3.064

(80)

Atribuível aos:
Acionistas

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.

195

6

GRUPO BIG BRASIL S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos findos em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$)

Nota
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Reflexo da adoção do CPC 06(R2)/IFRS 16
Prejuízo do período
Ajuste do cálculo final de preço de aquisição
Aumento de capital - via integralização de ativo
imobilizado
Integralização de capital
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Lucro do período
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

9
17
17

Capital Social

Reserva de capital

Capital
social
148
-

Capital
social a
integralizar
(115)
-

Reserva
de capital
4.707
-

Reserva de
capital a Ágio/deságio
integralizar na subscrição
(1.035)
55

57
205
222
-

75
(40)
(40)
-

4.707
4.707
-

675
(360)
(360)
-

48
103
251
-

(101)
(17)
3.064

57
798
4.514
4.763
3.064

222

(40)

4.707

(360)

251

3.047

7.827

Patrimônio
Lucros
líquido
(prejuízos) atribuível aos
acumulados
acionistas
(28)
3.677
7
7
(80)
(80)
55
-

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos findos em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$)
Controladora
Nota 30/09/2020 30/09/2019

30/09/2020

Consolidado
30/09/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do período
Ajustes para:
Depreciações e amortizações
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Créditos tributários
Provisão para expectativa de perda de crédito
Provisão para perdas de estoques
Provisão para demandas judiciais
Atualização monetária sobre demandas judiciais
Reversão de "impairment"
Juros sobre passivos de arrendamento
Desreconhecimento de arrendamento
Depreciação de ativos de direito de uso
Baixa de ativo imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Depósitos judiciais
Outros ativos
Fornecedores
Impostos a recolher
Outros passivos
Partes relacionadas
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Pagamento de demandas judiciais
Instrumentos financeiros derivativos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de ativo imobilizado
Adição de ativo imobilizado e intangível
Aporte de capital em controladas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Aumento de reserva de capital
Pagamento de passivo de arrendamento - Principal
Pagamento de passivo de arrendamento - Juros
Fundo de investimento em direitos creditórios
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos

11 e 12
8
7
5
6
14
14
11
15
11 e 15
11
11 e 12
10

14

11, 12 e 26

15
15
16

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

4

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

3.064

(80)

3.064

(80)

(3.080)
(16)

72
(8)

309
(2.487)
(1.094)
4
(15)
152
76
(43)
183
(15)
168
63
365

287
(390)
4
66
17
131
(21)
150
(117)
156
203

(1)
7
3
6
-

(3)
3
9
-

280
90
150
52
(17)
(217)
113
287
(14)
(291)
(5)

372
(24)
(250)
9
8
(972)
68
79
130
(18)
(207)
-

(1)

1

793

(602)

-

(789)
(789)

23
(420)
(397)

41
(292)
(251)

-

75
723
798

(58)
(184)
(52)
(294)

798
(81)
(102)
303
918

(1)

10

102

65

26
25

16
26

435
537

474
539

(1)

10

102

65

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Demonstrações do Valor Adicionado
Períodos findos em 30 de setembro
(Em milhões de reais - R$)

Receitas
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços
Outras Receitas
Provisão para expectativa de perda de crédito

Controladora
01/01/2020 a 01/01/2019 a
30/09/2020 30/09/2019
-

Consolidado
01/01/2020 a 01/01/2019 a
30/09/2020 30/09/2019
18.401
17.094
17.613
16.511
792
578
(4)
5

Insumos adquiridos de terceiros
Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos
Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros
Recuperação de valores ativos

(4)
(4)
-

(3)
(3)
-

(14.989)
(13.409)
(1.630)
50

(13.984)
(12.663)
(1.490)
169

Valor adicionado bruto

(4)

(3)

3.412

3.110

-

-

(477)

(443)

(4)

(3)

2.935

2.667

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de Equivalência Patrimonial
Receitas Financeiras

3.080
3.080
-

(71)
(72)
1

619
619

142
142

Valor Adicionado Total a Distribuir

3.076

(74)

3.554

2.809

Distribuição do Valor Adicionado

3.076

(74)

3.554

2.809

Pessoal
Remuneração Direta
Benefícios
FGTS
Demandas judiciais trabalhistas

-

1
1
-

1.487
1.006
307
91
83

1.629
1.021
342
107
159

Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

6
6
-

(4)
(4)
-

(1.436)
(1.837)
320
81

802
471
255
76

Remuneração de Capitais de Terceiros
Juros
Aluguéis
Outros - Royalties

6
6
-

9
9
-

439
346
62
31

458
344
82
32

3.064
3.064

(80)
(80)

3.064
3.064

(80)
(80)

-

-

-

-

Depreciação, Amortização e Exaustão
Valor Adicionado Líquido Produzido

Remuneração de Capitais Próprios
Lucro (prejuízo) Retidos

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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GRUPO BIG BRASIL S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas em 30 de setembro de 2020
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GRUPO BIG BRASIL S.A.

GRUPO BIG BRASIL S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas em 30 de setembro de 2020
(Em milhões de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1.

CONTEXTO OPERACIONAL

O Grupo Big Brasil S.A., doravante denominado “Controladora” ou “Companhia”, foi constituído em
dia 15 de maio de 2018, na forma de sociedade anônima de capital fechado teve sua razão social
alterada em 9 de setembro de 2019. Tem sede na Avenida Tucunaré, 125, cidade de Barueri, Estado
de São Paulo, Brasil e tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou
acionista, no país ou no exterior (“holding”).
As informações financeiras intermediárias consolidadas abrangem a Companhia e suas controladas
(conjuntamente referidas como “Consolidado” ou “Grupo”). O Grupo está envolvido primariamente
na comercialização, no varejo e no atacado, de produtos alimentícios, artigos de vestuário,
eletroeletrônicos, combustíveis e farmácias em lojas especializadas denominadas “Sam’s Club”,
“Maxxi”, “Big”, “Big Bompreço”, “Walmart Supercenter”, “Hiper Bompreço”, “Super Bompreço”,
“Todo Dia”, “Hiper Todo Dia”, “Mercadorama” e “Nacional”. As marcas “Hiper Bompreço” e
“Walmart Supercenter” foram descontinuadas. A Transportadora Bompreço Ltda.
(“Transportadora”) tem como objeto social a exploração de atividades relacionadas ao transporte
rodoviário.
O Grupo foi criado a partir da aquisição das operações brasileiras mantidas pela Walmart Inc pelo
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Momentum”), que é o acionista
controlador direto do Grupo e está sediado no Brasil.
1.1

Operações com FIDC

O Grupo iniciou em 8 de junho de 2019 a operação com o Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC F500 plus), com o objetivo de desenvolver uma nova estrutura de antecipação de
faturas à fornecedores do Grupo, visando oferecer alternativa de gestão de caixa a seus
fornecedores sem alocação de caixa próprio do Grupo, conforme divulgado na nota 16.

2.

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas findas em 30 de setembro de
2020 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14 de outubro de
2020.
A preparação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
Administração no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. 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 individuais e
consolidadas, estão divulgadas na nota 3.4.
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2.1. Declaração de conformidade
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas para o período findo em 30 de
setembro de 2020 foram elaboradas de acordo com a norma internacional IAS 34 -“Interim Financial
Reporting” emitida pelo “International Accounting Standards Board – IASB”, e com o
pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e apresentadas de forma
condizente com as normas aprovadas e expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
aplicáveis a elaboração das Informações trimestrais - ITR, e devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo referentes ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019, emitida em 16 de outubro de 2020. Este relatório não inclui todas as
informações necessárias para um conjunto completo de demonstrações financeiras. No entanto,
são incluídas notas explicativas selecionadas para explicar eventos e transações que são
significativas para a compreensão das alterações na posição financeira e no desempenho do Grupo
desde as últimas demonstrações financeiras anuais.
2.2. Base de mensuração
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas com base no
custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores
justos.
2.3. Declaração de relevância
Todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela
Administração em sua gestão das atividades do Grupo.
2.4. Efeitos da Covid -19
Apesar do nível de incerteza, o Grupo está monitorando de perto a evolução da Pandemia causada
pela Covid-19. Para isso, Até agora, desde o início da disseminação do vírus e das consequentes
medidas restritivas impostas pelos governos, tais como fechamento de comércio não-essencial e
restrição de circulação de pessoas, o Grupo implementou algumas medidas, alinhadas com as
medidas oficiais: a. Incentivo ao trabalho remoto e adoção de critérios de essencialidade; b. Adoção
de novas medidas de segurança para trabalhadores operacionais, tais como uso de máscaras e
procedimentos de distanciamento entre as pessoas nos processos; c. Aceleração da digitalização
dos canais de venda; e d. Monitoramento de fornecedores para garantir abastecimento.
Além dessas medidas, há um Comitê de Crise com foco em finanças, que monitora a saúde financeira
do Grupo, com foco em caixa e resultados. Dentre essas ações, encontramos:
ʕ

Redução de despesas discricionárias (consultorias, eventos, etc);

ʕ

Congelamento de contratações e de aumentos de salários;

ʕ

Redução de despesas de marketing; e

ʕ

Negociação com fornecedores para aumento de prazos de pagamentos

A Administração, com base nas melhores informações internas e de fontes externas disponíveis,
não vislumbra impacto relevante na continuidade dos negócios, nas estimativas contábeis
registradas para realização de ativos ou relacionadas à provisão de obrigações em suas informações
financeiras intermediárias de 30 de setembro de 2020, uma vez que vem operando de forma regular
e sua atividade é considerada como essencial para a sociedade.
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O Grupo está acompanhando de perto os possíveis impactos decorrentes dessa pandemia em seus
negócios e mercado de atuação, não sendo ainda possível estimar a duração das medidas de
isolamento, o ritmo de recuperação da economia e o quanto este cenário pode gerar eventuais
efeitos futuros em sua situação patrimonial e resultados. Entretanto, monitora continuamente seu
nível de abastecimento e circulação de clientes em suas lojas, bem como, considerou incentivos
governamentais disponíveis, entre outras medidas, para manutenção da liquidez.
Neste sentido, também foram implementadas uma série de medidas de precaução para que seus
Colaboradores não se exponham a situações de risco, tais como: restrição de viagens profissionais,
utilização de meios de comunicação e trabalho remoto para determinado grupo de colaboradores,
entre outras. O Grupo poderá adotar medidas adicionais para reduzir a exposição dos seus
colaboradores aos riscos de contaminação, garantindo a continuidade da prestação dos seus
serviços, essenciais à sociedade. Assim, as ações, decisões e os impactos mencionados em toda a
demonstração financeira, estão em constante revisão, de acordo com a evolução do cenário global.

3.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente, com
aquelas adotadas e divulgadas nas notas explicativas das demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, para o período findo em 30 de setembro de 2020
apresentado e para as informações financeiras intermediárias do Grupo:
3.1. Consolidação
As informações financeiras intermediárias consolidadas incluem as informações financeiras
intermediárias da Controladora e das controladas nas quais detenha o controle de forma direta ou
indireta. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são
eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas
são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo
Grupo.
As informações financeiras intermediárias consolidadas também contemplam o FIDC pelo fato de
ser uma entidade de propósito específico cujas atividades são conduzidas substancialmente em
função das necessidades operacionais específicas do Grupo, conforme divulgado na nota 16.

WMS Supermercados do Brasil Ltda.
WMB Supermercados do Brasil Ltda.
Bompreço Supermercados do Nordeste
Ltda.
Bompreço Bahia Supermercados Ltda.
Transportadora Bompreço Ltda.

Participação
direta
99,99
99,99
99,99
57,24
0,01
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Participação nos investimentos - %
30/09/2020
31/12/2019
Participação Participação Participação
indireta
direta
indireta
0,01
99,99
0,01
0,01
99,99
0,01
0,01
42,76
99,99

97,76
57,24
0,01

0,01
42,76
99,99
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3.2. Moeda funcional e transações em moeda estrangeira
3.2.1. Moeda funcional e de apresentação das informações financeiras intermediárias individuais
e consolidadas
A moeda funcional do Grupo e suas controladas é o Real (R$), mesma moeda de preparação e
apresentação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas. As
informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas estão sendo apresentadas em
milhões de reais – R$. Todos os saldos foram arredondados para o milhão mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.
3.2.2. Transações denominadas em moeda estrangeira
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, são convertidos para a moeda
funcional (o real – R$) usando-se a taxa de câmbio vigente na data dos respectivos balanços
patrimoniais. Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados
entre a taxa de câmbio vigente na data da transação e as taxas vigentes nos encerramentos dos
exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado.
3.3. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
Tem a finalidade de evidenciar a riqueza gerada pelo Grupo e sua distribuição durante determinado
exercício, e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira como parte de
suas informações financeiras intermediárias individuais e como informação suplementar às
informações financeiras intermediárias consolidadas, pois não é uma demonstração prevista e nem
obrigatória conforme as normas do IFRS. A DVA foi preparada com base em informações obtidas
nos registros contábeis seguindo as disposições contidas no CPC 09 – “Demonstração valor
adicionado”.
3.4. Uso de Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
A elaboração das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas do Grupo exige
que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores
demonstrados de receitas, despesas, ativos e passivos no encerramento do exercício. As estimativas
e premissas são revisadas de forma contínua e as revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente. Os principais julgamentos e estimativas estão descritos nas seguintes notas:
Provisão do valor recuperável de ativos não financeiros
Provisão do valor recuperável de impostos
Provisão para ajuste a valor realizável líquido dos estoques
Provisão para demandas judiciais
Obrigações com passivos de arrendamento
Fundo de investimento em direitos creditórios
Plano de opções de ações
Imposto de renda e contribuição social diferidos
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11 e 12
7
6
14
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16
24
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4.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

4.1. Composição de caixa e equivalentes de caixa
Indexador

Taxa média

30/09/2020
-

Controladora
31/12/2019
-

30/09/2020
88

Consolidado
31/12/2019
147

CDI
CDI

82%
85-95%

25
25

26
26

378
71
537

256
32
435

Caixa e bancos
Equivalentes de caixa
Aplicações financeiras (a)
Aplicações financeiras FIDC
Total

a) Referem-se substancialmente a operações de renda fixa junto a instituições financeiras, por
meio de Certificados de Depósito Bancário – CDBs, atualizados pelo CDI, com liquidez
imediata.

5.

CONTAS A RECEBER

5.1. Composição
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
Administradoras de cartão de crédito (a)
Tickets de vendas e outros
(-) Perdas de créditos esperadas
Total

1.183
195
(12)
1.366

1.440
218
(8)
1.650

Circulante
Não circulante
Total

1.350
16
1.366

1.638
12
1.650

As vendas com cartão de crédito são recebíveis à vista ou em curto prazo, com as administradoras
de cartão de crédito.
Em 30 de setembro de 2020, o Grupo realizou desconto de recebíveis junto a operadoras de cartão
de crédito para fins de fortalecimento de caixa e/ou cumprimento das suas obrigações contratuais
no montante R$284 (R$54 em 2019), sem qualquer direito de regresso ou de obrigação relacionada.
5.2. Aging do Contas a receber
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
A vencer
Vencidas:
Até 30 dias
de 31 a 60 dias
de 61 a 90 dias
acima de 90 dias
Total
Perdas de créditos esperadas
Total

1.340

1.622

27
3
2
6
1.378
(12)
1.366

7
18
5
6
1.658
(8)
1.650

Circulante
Não circulante
Total

1.350
16
1.366

1.638
12
1.650
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5.3. Movimentação das perdas de créditos esperadas – PCE
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
Saldo inicial
Complemento de provisão
Valores baixados da provisão
Saldo final

6.

(8)
(30)
26
(12)

(10)
(38)
40
(8)

ESTOQUES

6.1. Composição dos estoques
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
Mercadorias – lojas e CDs
Estoques em trânsito
Outros estoques
(-) Provisão para perdas de estoques
Total
6.2

2.806
159
33
(301)
2.697

2.900
145
43
(316)
2.772

Movimentação da provisão para perdas de estoques
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019

Saldo inicial
Constituição da provisão
Estoques baixados ou vendidos
Saldo final

7.

(316)
(19)
34
(301)

(196)
(214)
94
(316)

IMPOSTOS A RECUPERAR
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019

ICMS (a)
PIS e COFINS (b) e (nota 7.2)
Imposto de renda e contribuição social retido na fonte
Outros impostos
(-) Provisão para perdas de ICMS (nota 7.1)
Total

2.543
1.221
45
19
(691)
3.137

2.357
402
51
10
(691)
2.129

Circulante
Não circulante
Total

489
2.648
3.137

171
1.958
2.129

a) O saldo acumulado de ICMS é constituído pelo ICMS e ICMS ST das operações de entradas e
saídas de mercadorias e pela diferença de alíquota, bem como créditos extemporâneos,
relacionados substancialmente ao “Ressarcimento ICMS-ST” em São Paulo e “Virada de
estoque”, sendo sua realização de acordo com as movimentações mensais de suas operações
bem como das projeções de crescimento estimados pelo Grupo.
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b) O PIS e COFINS a recuperar referem-se a créditos gerados nas operações normais do Grupo,
bem como créditos extemporâneos relacionado a ações judiciais relacionadas a exclusão do
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (nota 7.2).
7.1

Provisão para perda na realização dos créditos tributários

O Grupo monitora periodicamente o montante esperado de recuperação de créditos de ICMS. Para
valores onde a expectativa de recuperação se dará em período que supera um horizonte de razoável
certeza que as projeções se materializarão, o Grupo registra provisão para perdas dos referidos
créditos.
O Grupo efetuou um estudo dos créditos de ICMS por Centro de Distribuição (CD) e Unidade
Federativa para avaliar a recuperabilidade assim como contratou uma empresa de consultoria
especializada para reavaliar a malha logística, a legislação aplicada e novos regimes de tributação
que possibilitou apresentar um plano para otimização da utilização de tais créditos. Com base na
avaliação da Administração, a expectativa é que os saldos registrados no ativo não circulante em 30
de setembro de 2020 passem a ser utilizados a partir de 2021, sem a ocorrência de perdas
adicionais. Em 30 de setembro de 2020 não houve necessidade de complemento da provisão (em
31 de dezembro de 2019 - R$691).
7.2

Reconhecimento de créditos extemporâneos

ICMS reconhecidos no período de nove meses de 2020
Os créditos relacionados a ICMS ST pagos à maior, com decisão transitada em julgado em novembro
de 2018, relacionado ao período de apuração de 2008 a 2010 no montante de R$80, foram
reconhecidos no período de nove meses de 2020 (No período de nove meses de 2019 foram
reconhecidos o montante de R$233, relacionado ao período de apuração de 2014 a 2016) e estão
apresentados na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais líquidas.
PIS e Cofins reconhecidos no período de nove meses de 2020
Os créditos relacionados a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, com decisão
transitada em julgado em fevereiro e julho de 2019, no montante de R$ 1.014, sendo R$ 503
correspondente ao principal e R$510 correspondente a correção monetária, relacionado ao período
de apuração de 2002 a 2017, foram reconhecidos no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020 (no período de nove meses de 2019 foram reconhecidos o montante R$ 158,
sendo R$98 correspondente a principal e R$60 correspondente a correção monetária, relacionado
ao período de apuração de 2011 a 2014.
Os valores de principal e correção monetária são apresentados na rubrica de outras receitas
(despesas) operacionais liquidas e receitas financeiras, respectivamente.

8.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Políticas contábeis
São calculados com base no resultado do exercício, antes da constituição do imposto de renda e
contribuição social, ajustados pelas inclusões e exclusões previstas na legislação fiscal vigente. O
imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças
temporárias tributáveis / dedutíveis entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. Na prática, as inclusões ao lucro contábil de despesas,
ou as exclusões das receitas, ambas temporariamente não tributáveis, geram o registro de
créditos ou débitos tributários diferidos.

206

16

GRUPO BIG BRASIL S.A.

Esses tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que
estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou em outros
resultados abrangentes. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.
Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos
fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendidos, como ter o
direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e se pretender liquidar
em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para
fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto
diferido não é reconhecido para:
(i)
(ii)

(iii)

diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma
transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou
prejuízo tributável nem o resultado contábil;
diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e
empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de
controlar o momento da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença
temporária não será revertida em futuro previsível; e
diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio

Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com
base na reversão de diferenças temporárias dedutíveis relevantes. Se o montante das diferenças
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido,
serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças
temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias
individualmente.
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que
sua realização não seja mais provável
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram
decretadas até a data do balanço.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos.
8.1. Reconciliação da alíquota efetiva
Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado apresentam a
seguinte reconciliação em seus valores às alíquotas nominais:
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Controladora
Consolidado
30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
Alíquotas nominal
Imposto de renda e contribuição
social às alíquotas nominais
Efeito das adições e exclusões:
Multas
Perda efetiva com devedores
Equivalência patrimonial
Outras diferenças permanentes
IR diferido ativo constituído de anos
anteriores
Consumo de IR diferido no período
Baixa diferido constituido
IR diferido ativo não constituído
Imposto de renda e contribuição
social à alíquota efetiva

3.070
34%

(84)
34%

826
34%

(3)
34%

(1.044)

29

(281)

1

1.047
-

(25)
-

(16)
(19)

(2)
(10)
(15)

(6)
(3)

-

2.487
75
(6)
(3)

(51)

(6)

4

2.237

(77)

(6)
(6)
0%

4
4
-5%

(249)
2.487
2.237
270%

(81)
4
(77)
2.567%

Imposto de renda e contribuição
social do exercício:
Corrente
Diferido
Total
Alíquota efetiva
8.2. Ativos fiscais diferidos reconhecidos

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos para diferenças temporárias e
prejuízos fiscais na proporção da probabilidade de realização do respectivo benefício fiscal por meio
do lucro tributável futuro. A redefinição da estratégia de negócio e investimentos do Grupo em
2019, com foco na eficiência operacional, reforma e conversão de lojas objetivando o crescimento
dos formatos atacado e varejo, impactou positivamente a lucratividade do Grupo de maneira
consistente no terceiro trimestre de 2020, a medida que as lojas investidas aumentaram
significativamente o nível de vendas, em comparação a períodos anteriores. Apesar deste
crescimento de lucratividade, dado o cenário inicial da pandemia, era impossível estimar naquele
momento, se os resultados positivos eram temporários ou sustentáveis ao longo dos períodos
seguintes, o que somente pode ser confirmado no final terceiro trimestre de 2020, quando a
administração obteve evidências objetivas da capacidade de geração de lucros futuros suficientes
para realização do referido ativo fiscal diferido. Diante deste cenário e da perspectiva de
rentabilidade futura do Grupo, foi registrado em 30 de setembro de 2020 o imposto de renda e
contribuição social diferidos ativo de R$978 com relação a diferenças temporárias e R$1.509 de
prejuízos fiscais que podem ser compensados com lucro tributável futuro. O Grupo não reconheceu
no montante de R$1.477 devido a realização deste ativo exceder um horizonte razoável de certeza
de que as projeções se materializarão.
8.3. Movimentação dos saldos de ativos e passivos fiscais diferidos
Devido ao reconhecimento do saldo histórico dos tributos diferidos, movimentamos R$2.487 entre
janeiro e setembro de 2020, conforme demonstrado a seguir:

208

18

GRUPO BIG BRASIL S.A.

30/09/2020

Provisão para demandas judiciais
Provisão para perdas do estoque
Impairment de ativos
Efeito líquido CPC 06 (R2)
Outras provisões
Precatórios
Provisão para perda de ICMS
Prejuízos acumulados
Total
Imposto diferido não constituido
Total líquido

Saldo inicial Reconhecido
no
(01/01/2020)
resultado
(a)
641
108
417
61
135
(70)
(57)
235
6
2.424
(64)
3.964
(1.477)
(64)
2.487

Ativo fiscal
diferido
641
108
417
61
135
235
2.430
4.027
(1.477)
2.423

Passivo fiscal
diferido
(127)
(127)
-

Estimamos o seguinte cronograma de recuperação dos ativos fiscais diferidos do Grupo com base
nas: i) reversões de diferenças tributáveis futuras; e ii) expectativa de geração de lucros tributáveis
futuros:
Impostos diferidos ativos
Reconhecido
2021
2022
2023
2024
2025
Após 2025
Total

9.

40
82
116
158
228
1.799
2.423

PARTES RELACIONADAS

As transações entre as empresas consolidadas referem-se a valores provenientes do rateio de custos
corporativos, decorrentes de serviços prestados às Controladas, saldos e transações provenientes
de venda e compra de mercadorias para abastecimento de lojas, repassadas pelo valor dos custos
efetivamente incorridos, incluindo obrigações com quotistas subordinados do FIDC. Tais transações
são eliminadas na consolidação, anulando qualquer efeito nos resultados.
Outras transações regulares com partes relacionadas incluem pagamento pelo uso de sistemas
corporativos utilizados no Brasil, realizadas de acordo com contratos vigentes.
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9.1. Saldos e transações com partes relacionadas
Passivo
Controladora
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019 30/09/2020 31/12/2019
WMB Supermercados do Brasil
Ltda.
Total de Controladas

Despesas
Controladora
Consolidado
30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019

10
10

6
6

-

-

-

-

-

-

Walmart US (a)
Outras (b)
Total de outras partes
relacionadas

220
-

214
-

353
607

234
955

(4)
-

(3)
-

(119)
(50)

(126)
(46)

220

214

960

1.189

(4)

(3)

(169)

(172)

Total de partes relacionadas

230

220

960

1.189

(4)

(3)

(169)

(172)

a) Como parte da transação societária implementada em 1º de agosto de 2018, o Grupo assumiu
obrigação com Walmart US no montante de R$251 sujeita a encargos mensais à taxa de 110%
do CDI. Em 2019 foi acordado entre as partes o cálculo final de ajuste de preço no montante de
R$55, que foi deduzido do montante inicial. O saldo atualizado pelo CDI em 30 de setembro de
2020 é de R$220. O pagamento do principal e juros ocorrerá em 1º de agosto de 2024.
O Walmart US tem a opção de, ocorrendo determinados eventos (como exemplo, intenção de
pagamento de dividendos pelo atual controlador e/ou oferta pública inicial (“IPO”)), converter
o valor do principal desta obrigação em capital no Grupo.
O Grupo também assumiu obrigação mensal de pagamento pelo uso dos sistemas do Walmart
US (IT TSA), no montante inicial de R$11, sujeita a encargos mensais de 100% do CDI. Os valores
de principal e juros serão pagos até agosto de 2023. Adicionalmente, desde fevereiro de 2019
o Grupo passou a registrar despesas com royalties pelo uso da marca “Sam’s Club” e “Walmart”
para o Walmart US. Excepcionalmente, em dezembro de 2019, o Grupo quitou os saldos
acumulados de IT TSA e Royalties com o Walmart US. O próximo pagamento no montante de
R$125 será efetuado pelo o Grupo em novembro de 2020.
b) As transações com outras partes relacionadas, controladas pelos mesmos controladores do
Grupo referem-se a despesas com juros e aluguéis de prédios comerciais. Conforme divulgado
na nota 15.2 (a), os contratos foram renegociados e mensurados a taxa de 10% a.a. (7% a.a em
2019), com prazo inicial em 1 de setembro de 2018, prazo final em 1 de setembro de 2059, o
início de pagamento será após 1 de setembro de 2021, ou seja, com período de carência de 36
meses.
9.3. Remuneração do pessoal-chave da Administração
No período findo em 30 de setembro de 2020, as despesas relativas à remuneração do pessoalchave da Administração (diretores indicados conforme o Estatuto Social e o Conselho de
Administração) foram a seguintes:
Salário base
30/09/2020

Conselho de Administração
Diretoria
Total

1
5
6

Remuneração variável

30/09/2019

1
5
6

30/09/2020

Total

30/09/2019

1
1

30/09/2020

2
2

1
6
7

30/09/2019

1
7
8

A despesa com remuneração da Administração está contabilizada na rubrica “Despesas com vendas,
gerais e administrativas”, na demonstração do resultado.
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10. INVESTIMENTOS
10.1. Movimentação dos investimentos em controladas
Bompreço
Bompreço
WMS
WMB Supermercados
Bahia
Supermercados Supermercados
do Nordeste Supermercados
do Brasil Ltda. do Brasil Ltda.
Ltda.
Ltda.
Saldo em 31/12/2019
Equivalência patrimonial
Saldo em 30/09/2020

1.982
1.141
3.123

1.666
1.120
2.786

1.086
862
1.948

217
(43)
174

Bompreço
Bompreço
Veraneio
WMS
WMB Supermercados
Bahia
Participações Supermercados Supermercados
do Nordeste Supermercados
Ltda. do Brasil Ltda. do Brasil Ltda.
Ltda.
Ltda.
Saldo em 31/12/2018
Equivalência patrimonial
Incorporação
Adoção do CPC 06(R2)
Aporte de capital
Saldo em 31/12/2019

(27)
(4)
31
-

1.743
(10)
249
1.982

825
338
3
500
1.666

1.186
(210)
(31)
1
140
1.086

194
(99)
122
217

Controladora

Total
4.951
3.080
8.031
Controladora

Total
3.921
15
4
1.011
4.951

Veraneio Participações Ltda. – tem como principal atividade a função de holding de instituições nãofinanceiras.
WMS Supermercados do Brasil Ltda. – tem como principal atividade oferecer produtos de beleza,
saúde, cama, brinquedos, câmeras digitais, eletrodomésticos, jogos, informática, instrumentos
musicais, livros, papelaria, utilidades domésticas, cosméticos, esportes, e móveis e colchões.
WMB Supermercados do Brasil Ltda. – tem como principal atividade o comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.
Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda. – tem como principal atividade a distribuição de
alimentos e utilidades domésticas em geral por meio de uma rede de supermercados e lojas de
departamento.
Bompreço Bahia Supermercados Ltda. – opera no ramo de supermercados e padarias. A empresa
fornece alimentos, bebidas, vinhos, flores, compras online, serviços de entrega e produtos
domésticos.
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11. IMOBILIZADO E ATIVOS DE DIREITO DE USO
Terrenos

Edifícios

Equipamentos

Benfeitorias e
instalações (a)

Móveis e
utensílios

Equipamentos
de informática

Veículos

Imobilizado
em
andamento

Total do
imobilizado

Ativos de
direito de
uso

Total

537

2.202

4.230

1.761

31

722

2

21

5
(2)
540

52
(3)
28
2.279

6
(466)
229
3.999

(11)
38
1.788

(6)
25

3
(106)
25
644

(2)
-

518
(1)
(320)
218

9.506
584
(597)
9.493

1.827
877
904
62
(440)
3.230

11.333
877
1.488
62
(1.037)
12.723

(133)
73
(60)

(913)
150
(47)
(810)

(3.267)
7
(233)
450
(3.043)

(1.101)
41
(77)
2
(1.135)

(25)
(2)
6
(21)

(603)
(42)
103
(542)

(1)
1
-

-

(6.043)
271
(401)
562
(5.611)

(709)
(32)
(204)
160
(785)

(6.752)
239
(605)
722
(6.396)

Valor residual em 31/12/2019

480

1.469

956

653

4

102

-

218

3.882

2.445

6.327

Custo - consolidado
Saldo inicial 31/12/2019
Adições
Remensuração
Baixas
Transferências
Saldos em 31/09/2020

540
(9)
531

2.279
(38)
45
2.286

3.999
(89)
214
4.124

1.788
(57)
74
1.805

25
(0)
25

644
(11)
11
644

1
(0)
1

218
318
(344)
192

9.494
318
(204)
9.608

3.230
272
(124)
(85)
3.293

12.724
590
(124)
(289)
12.901

Saldos inicial 31/12/2019
“Impairment” (b)
Adições
Baixas
Saldos em 30/09/2020

(60)
(60)

(810)
17
(38)
6
(825)

(3.043)
29
(186)
78
(3.122)

(1.135)
43
(60)
24
(1.128)

(21)
(1)
(22)

(542)
(30)
12
(560)

(1)
(1)

-

(5.612)
89
(315)
120
(5.718)

(785)
22
(168)
29
(902)

(6.397)
111
(483)
149
(6.620)

Valor residual em 30/09/2020

471

1.461

1.002

677

3

84

-

192

3.890

2.391

6.281

Taxa anual de depreciação

-

2,50%

10,00%

(a)

20,00%

20,00%

20,00%

-

3,10%

-

Custo - consolidado
Saldo inicial 31/12/2018
Adoção IFRS 16 em 1º de janeiro de
2019
Adições
Remensuração
Baixas
Transferências
Saldos em 31/12/2019
Depreciação e “impairment”consolidado
Saldos inicial 31/12/2018
“Impairment”
Adições
Baixas
Saldos em 31/12/2019

Depreciação e “impairment”–
consolidado

a) As benfeitorias são depreciadas em função da vida útil estimada do bem ou do prazo dos
contratos de aluguel, entre os dois, o menor.
b) Parte da reversão de impairment (R$60) refere-se à depreciação de itens com valor líquido
de ativos zero, sendo registrados contra a conta de depreciação no resultado do Grupo.
As adições e as imobilizações em andamento efetuadas pela Companhia e suas controladas referemse à compra de ativos operacionais, adiantamentos para compra de terrenos e edifícios para a
expansão das atividades, obras de construções de novas lojas, modernização das centrais de
distribuição existentes, reformas de diversas lojas e investimentos em equipamentos. Os saldos
adiantados são baixados somente quando os fornecedores emitem a nota fiscal e as contas a pagar
são reconhecidas no passivo circulante.
As baixas referem-se principalmente a venda de ativos ou baixa definitiva para perdas. Outras baixas
de ativos referem-se a lojas encerradas devido a não recuperação prevista dos investimentos
efetuados.
No período findo 30 de setembro de 2020, o Grupo avaliou que os efeitos das mudanças no cenário
econômico devido à COVID-19 não têm afetado significativamente suas operações e que, portanto,
fosse necessário revisar a estimativa da vida útil anteriormente apurada.
Provisão por redução do valor recuperável (“Impairment”)
O Grupo testou seu ágio, imobilizado e ativos intangíveis em relação à perda por redução ao valor
recuperável, de acordo com a IAS 36/CPC 01 em suas últimas demonstrações financeiras anuais de
2019. No entanto, não identificou mudanças significativas em suas operações e que fosse necessário
realizar o teste desses ativos novamente ou que ocasionasse impacto relevante nas expectativas
anteriores sobre fluxos de caixa futuros e que precisassem serem atualizadas em 30 de setembro
de 2020.
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12. INTANGÍVEL
Direito de
uso de
software

Ágio de
investimento
(a)

Intangível em
andamento

Outros

Consolidado

654
(14)
110
750
(6)
102
846

530
(9)
521
521

110
(110)
102
(102)
-

691
(6)
685
(10)
675

1.875
110
(29)
1.956
102
(16)
2.042

(503)
(60)
4
(559)
(53)
4
(608)

(275)
(275)
(275)

-

(683)
(3)
6
(680)
(1)
10
(671)

(1.461)
(63)
10
(1.514)
(54)
14
(1.554)

Valor residual em 31 de dezembro 2019

191

246

-

5

442

Valor residual em 30 de setembro 2020

238

246

-

4

488

20%

-

-

1,7%

-

Custo
Saldo inicial 31 de dezembro de 2018
Adição
Baixa
Transferência
Saldo de 31 de dezembro de 2019
Adição
Baixa
Transferência
Saldo de 30 de setembro de 2020
Amortização
Saldo inicial 31 de dezembro de 2018
Adição
Baixa
Saldo de 31 de dezembro de 2019
Adição
Baixa
Saldo de 30 de setembro de 2020

Taxa anual de amortização

a) Ágio gerado na aquisição do Sonae Distribuição S.A. em 2005. O ágio está fundamentado na
expectativa de rentabilidade futura. Tal ágio é testado para fins redução ao valor
recuperável, de acordo com os requisitos do pronunciamento técnico CPC 01 - Redução ao
Valor Recuperável de Ativos no mínimo anualmente. Com a introdução da Lei 11.638/07 a
partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, em atendimento as práticas
contábeis, o ágio não é mais amortizado.
Durante o ano de 2019, o Grupo testou seu ágio, imobilizado, ativo de direito de uso e ativos
intangíveis em relação à perda por redução ao valor recuperável de acordo com a IAS 36/CPC 01, e
reverteu o montante de R$ 239 no ativo imobilizado e ativo de direito de uso em relação ao saldo
anteriormente provisionado.
No exercício findo em 2019, o Grupo avaliou que não existiram mudanças significativas no cenário
econômico, bem como nos negócios, que pudessem impactar na estimativa da vida útil
anteriormente apurada.
No período findo 30 de setembro de 2020, o Grupo avaliou que os efeitos das mudanças no cenário
econômico devido à COVID-19 não têm afetado significativamente suas operações e que, portanto,
fosse necessário revisar a estimativa da vida útil anteriormente apurada.

13. FORNECEDORES
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Total
Convênios entre fornecedores, Grupo e FIDC

2.887
177
3.064
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O Grupo disponibiliza a seus fornecedores a possibilidade de antecipação de recebíveis através do
FIDC, o que possibilita aos fornecedores antecipar recebíveis de acordo com sua necessidade de
fluxo de caixa. A utilização dessas linhas é uma opção do fornecedor e têm como objetivo fortalecer
a relação comercial entre as partes. O saldo a pagar de fornecedores nacionais está líquido do
montante de R$ 210 (em 2019- R$296), antecipado em 30 de setembro de 2020.

14. DEPÓSITOS JUDICIAIS E PROVISÃO PARA DEMANDAS JUDICIAIS
14.1. Composição por categoria dos depósitos judiciais e da provisão para demandas judiciais
Consolidado
30/09/2020
Provisão
Depósitos

Consolidado
31/12/2019
Provisão
Depósitos

Tributárias
Trabalhistas
Cíveis
Total

955
757
302
2.014

129
375
190
694

894
875
308
2.077

113
459
174
746

Passivo não circulante
Ativo não circulante

2.014
-

694

2.077
-

746

O Grupo está contestando o pagamento de determinados impostos, contribuições e obrigações
trabalhistas e efetuou depósitos para recursos (vinculados), de montantes equivalentes pendentes
das decisões legais finais, bem como depósitos em caução relacionados com as provisões para
processos judiciais.
14.2. Movimentação da provisão para demandas judiciais
Consolidado
30/09/2020

31/12/2019

Adições

Reversões

Pagamentos

Atualização
monetária

894
875
308
2.077

80
195
53
328

(38)
(111)
(27)
(176)

(1)
(236)
(54)
(291)

19
35
22
76

31/12/2018

Adições

Reversões

Pagamentos

Atualização
monetária

954
758
302
2.014
Consolidado
31/12/2019

885
938
332
2.155

61
157
100
318

(79)
(42)
(103)
(224)

(6)
(289)
(58)
(353)

33
111
37
181

894
875
308
2.077

Tributárias
Trabalhistas
Cíveis
Total

Tributárias
Trabalhistas
Cíveis
Total

14.2.1 Riscos tributários
O Grupo possui autos de infração e demandas judiciais relacionados a matérias fiscais nas esferas
municipais, estaduais e federal. Para aquelas em que há uma estimativa de perda provável, foram
constituídas provisões em montante considerado suficiente para cobrir decisões desfavoráveis.
Em 30 de setembro de 2020, as principais demandas tributárias sujeitas a provisões eram:
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Imposto sobre Operações Financeiras – IOF
ʕ

Autos de infração lavrados pela autoridade fiscal federal visando a cobrança de IOF/Crédito nas
operações de mútuo entre as empresas do Grupo. Devido à natureza extrafiscal do IOF sua
incidência deveria estar limitada às instituições financeiras. Em razão da controvérsia, o tema
será decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Autos de infração
com provisão no valor de R$178 (R$175 em 2019).

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
Omissão de estoque
ʕ

No varejo é comum ocorrerem perdas, quebras e transformações de produtos (produção de
pizza, pães, frios, entre outros) na operação de venda. Devido a tais processos, diferenças entre
estoque final e inicial foram apuradas pelo fisco e por esta razão o Grupo recebeu autos de
infração. Parte dos processos existem evidências documentais para tais divergências a
classificação de perda é possível e o valor envolvido até 30 de setembro de 2020 é de R$ 196
(R$193 em 2019), para a outra parte dos processos que não existem ainda evidência
documental, foi constituída provisão no valor de R$173 (R$186 em 2019).

Energia elétrica
ʕ

Autos lavrados contra o Grupo cobrando créditos de ICMS sobre a energia elétrica consumida
nas áreas produtivas das lojas, sob a alegação de que no setor supermercadista não há
industrialização. As áreas produtivas são comprovadas através de laudos técnicos que permite
fixar, a cada ano, percentuais mais acurados para apropriação do crédito. A avaliação de risco
leva em consideração referidos percentuais, sendo parte classificado como possível no valor de
aproximadamente R$252 (R$251 em 2019) e parte como provável no valor de R$111 (R$112
em 2019).

Fundo de combate à pobreza
ʕ

Mandado de Segurança visando afastar a incidência do adicional de alíquota do ICMS que seria
direcionado ao Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Rio de Janeiro, que foi instituído pela
Lei Estadual nº 4.056/2002 e pelo Decreto Estadual nº32.646/2003, com provisão de R$19.
Efetuado depósito judicial para garantir a suspensão da exigibilidade do débito. A cobrança foi
declarada constitucional e aguarda-se encerramento do processo com a conversão em renda
dos valores depositados.

14.2.2 Riscos trabalhistas
O Grupo é parte em processos trabalhistas e procedimentos administrativos, iniciados por exempregados, terceiros, associações profissionais e Ministério Público. Tais processos envolvem o
pagamento de horas extras, vínculo empregatício e outros efeitos correlacionados, além de
solicitações de associações profissionais e do Ministério Público, para comprovar o cumprimento da
legislação trabalhista.
Devido ao número significativo de processos trabalhistas, a provisão é calculada, considerando o
histórico de perdas para estimar o montante envolvido para as ações individuais. Fatores como
histórico de pagamentos do último ano e segregação dos empregados pelas principais categorias,
são utilizados para estabelecer a média dos pagamentos efetuados sobre os montantes reclamados
e para estimar perda nas reclamações existentes.
As ações judiciais ou administrativas movidas por associações profissionais e pelo Ministério Público
são avaliadas caso a caso e as provisões são constituídas em montante suficiente quando necessário.
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14.2.3 Riscos cíveis
O Grupo está envolvido em disputas judiciais junto à fornecedores, disputas referentes a contratos
de locação de imóveis, órgãos reguladores e de defesa do consumidor.
Devido a característica dos processos relacionados à consumidores e órgãos de defesa do
consumidor, a provisão é calculada, considerando um histórico de perdas para avaliar o montante
envolvido para as ações individuais. Similar aos processos trabalhistas, fatores como, histórico de
pagamentos do último ano, são utilizados para estabelecer a média dos pagamentos efetuados
sobre os montantes reclamados e para estimar perda nas reclamações existentes.
Para as demais ações cíveis, são avaliadas caso a caso e as provisões são constituídas em montante
suficiente quando necessário.
14.3 Passivos contingentes
De acordo com a avaliação dos assessores jurídicos da Companhia e suas controladas, existem
outras demandas legais, administrativas e judiciais, totalizando aproximadamente R$10.213
(R$9.444 em 2019) no consolidado, vinculadas a processos judiciais de naturezas trabalhista, cível e
tributária, com perspectiva de perda possível, e para os quais, de acordo com as práticas contábeis,
não é requerida a provisão.
Impostos Federais
Dentre as principais ações relacionadas a tributos federais classificadas como perda possível,
destacamos: (i) processos administrativos e judiciais em que o Grupo discute com a Receita Federal
a natureza e conceito das bonificações e reembolso de seus fornecedores para fins de tributação de
PIS/Cofins, (ii) IPI incidente nas operações de importação de produtos destinados à revenda, (iii)
execução fiscal proposta pela Receita Federal visando a cobrança do diferencial de alíquota de
COFINS, (iv) aproveitamento de créditos de PIS/Cofins sobre insumos diversos (v) demais créditos
de natureza diversas, no total de R$5.614 (5.197 em 2019).
Impostos Estaduais
Na consecução de suas atividades o Grupo transfere mercadorias entre seus estabelecimentos. As
autoridades fiscais questionam a base de cálculo utilizada para formação do preço da mercadoria a
ser transferida, se acrescido ou não os impostos recuperáveis, no montante de R$ 423 (415 em
2019).
Cíveis e Trabalhistas
Existem ainda outras demandas de natureza cível e trabalhista, que por sua natureza, volume
significativo e em geral pequeno valor individual, são geridas de forma agregada. Assim, tais
movimentações não estão sendo apresentadas.
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15. OBRIGAÇÕES COM PASSIVOS DE ARRENDAMENTO
15.1. Obrigações com passivos de arrendamento
Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
Obrigações brutas de arrendamento financeiro - pagamentos
mínimos de arrendamentos:
Até 1 ano
de 1 a 5 anos
acima de 5 anos
Total de pagamentos mínimos de arrendamento

326
1.112
15.224
16.662

243
1.131
12.719
14.093

(13.563)

(10.998)

Valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamentos

3.099

3.095

Circulante
Não circulante
Total

151
2.948
3.099

140
2.955
3.095

(-) Desconto a valor presente

Os prazos dos contratos de arrendamento variam entre 5 e 40 anos com a possibilidade de
renovação de acordo com a lei de ação renovatória. Os contratos possuem cláusula de reajustes
periódicos atualizáveis de acordo com os índices de inflação aplicáveis. As informações de contratos
com partes relacionadas estão divulgadas na nota 9.
A taxa média ponderada de juros incremental do Grupo na data da assinatura dos contratos foi de
9,6% (9,8% em 2019).
15.2. A movimentação das obrigações com passivos de arrendamento foi como segue:

Saldo inicial
Adoção CPC06(R2)/IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019
Captação
Remensuração (a)
Provisão de juros
(-) Amortizações
(-) Baixa por antecipação do encerramento do contrato
Saldo final

Consolidado
30/09/2020 31/12/2019
3.095
1.789
838
272
897
(124)
93
183
206
(242)
(281)
(85)
(447)
3.099
3.095

a) Em junho de 2020 o Grupo renegociou os termos de 44 contratos de aluguel de suas lojas físicas,
estendendo o prazo de carência e vigência estabelecidos no Contrato de Locação. Os efeitos
ocasionados pela taxa de desconto revisada e remensurada dos passivos de arrendamento
foram reconhecidos em contrapartida do ativo de direito de uso na data da modificação. A taxa
incremental na data da remensuração foi de 10,3%.
15.3 Divulgações adicionais requeridas pela CVM
O Grupo estimou as taxas de desconto, com base nas taxas de juros livres de risco observadas no
mercado brasileiro, para os prazos de seus contratos, ajustadas à sua realidade ("spread" de
crédito). Os "spreads" foram obtidos por meio de sondagens junto a potenciais investidores de
títulos de dívida do Grupo.
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O quadro a seguir demonstra o direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido na
contraprestação de arrendamento, conforme os períodos previstos para pagamento:
Fluxo de caixa
Contraprestação do arrendamento
PIS/COFINS potencial (9,25%)

Nominal

Ajustado a valor
presente

13.589
840
14.429

4.057
239
4.296

Em atendimento ao Ofício Circular/CVM/SNC/SEP/ no 02/2019, a Companhia apresenta os saldos
comparativos do passivo de arrendamento, do direito de uso, da despesa financeira e da despesa
de depreciação, considerando o efeito da inflação futura projetada nos fluxos dos contratos de
arrendamento, descontados pela taxa nominal:

Passivo de arrendamento
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação
Direito de uso líquido - saldo final
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação
Despesa financeira
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação
Despesa de depreciação
Contábil - IFRS 16/ CPC 06(R2)
Fluxo com projeção de inflação
Variação

set/20

dez/20

dez/21

dez/22

A partir de
dez/2023

3.098
4.057
30,96%

2.989
4.204
40,65%

2.864
4.170
45,59%

2.697
4.082
51,38%

2.545
4.004
57,31%

2.404
3.666
52,51%

2.354
3.603
53,04%

2.351
3.355
42,71%

2.165
3.118
44,01%

1.997
2.900
45,23%

201
383
90,56%

304
397
30,46%

305
395
29,75%

299
388
29,68%

613
382
-37,76%

188
391
107,95%

64
63
-1,96%

240
248
3,59%

268
236
-11,84%

620
219
-64,71%

16. FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC)
Em junho de 2019, foram iniciadas as operações do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
– F500 Plus (FIDC), cujo objeto definido em regulamento é o investimento em direitos creditórios
constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Instrução CVM nº 356/2001, pelo
Regulamento e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, com o
objetivo principal de adquirir direitos creditórios originados do contas a pagar do Grupo junto aos
seus fornecedores. O FIDC é uma Entidade de Propósito Específico cujas atividades são conduzidas
substancialmente em função das necessidades operacionais específicas da Companhia. Em 25 de
agosto de 2020, o Fundo foi convertido para condomínio aberto, mudando o prazo do fundo para
indeterminado. Neste sentido os cotistas sênior podem se retirar do fundo à qualquer momento,
com saída de 90 dias a partir da data de solicitação. Por este motivo o saldo de FIDC no balanço foi
reclassificado para o Passivo circulante.
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A estrutura de capital do FIDC em 31 de agosto de 2020 está assim representada:
Quotas
Subordinadas
Sênior
Total

Remuneração
(*)
CDI+1,1%

% PL do Fundo
6%
94%

Quantidade
20.002
298.968

Valor
27
255
282

(*) O regulamento do FIDC não define meta de remuneração para quotas subordinadas. De acordo
com o regulamento, o Grupo deve manter no mínimo 5% do Patrimônio líquido do fundo em
quotas subordinadas. Caso, esse percentual fique abaixo de 5%, as quotas subordinadas
deverão ser integralizadas pelo Grupo para que fique dentro da relação mínima.

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.1 Composição do capital social por quantidade de ações
30 de setembro de 2020
Número de ações
Capital – R$
Saldo no início do exercício
Aumento de capital
Integralização de capital
Saldo no fim do exercício

5.421.077.458
-

182
-

5.421.077.458

182

31 de dezembro de 2019
Número de ações
Capital – R$

5.068.521.755
352.555.703
5.421.077.458

33
74
75
182

Em dezembro de 2019 foram subscritas 352.555.703 novas ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal por um preço de emissão total de R$165. Neste mesmo exercício foi integralizado aumento
de capital no montante de R$57, com bens do ativo imobilizado, sem emissão de novas ações,
conforme descrito na nota 26, bem como realizada a integralização de capital social via redução de
reserva de capital em 01 de agosto de 2019, no montante de R$75. Desta forma, o capital social
subscrito em 30 de setembro de 2020 está representado por 5.421.077.458 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, totalizando o montante de R$222, sendo que desse valor R$40 é
a integralizar(serão integralizados em 01 de agosto de 2021).
17.2 Reservas de capital
Em 30 de setembro de 2020, o Grupo tem registrado na rubrica de Reserva de capital o valor de
R$4.598 (em 31 de dezembro de 2019 - R$4.598). Neste mesmo período, o Grupo assumiu obrigação
com o Walmart US no montante de R$251 que foi registrado como Ágio na Subscrição. O Grupo tem
um total de R$360 de capital e reserva a integralizar, via aporte planejado para 1º de agosto de
2021, a serem atualizados pelo CDI desde a data da mudança de controle.
17.3. Política de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
O estatuto social do Grupo define que os acionistas têm o direito de receber, a título de dividendo
obrigatório, 1% do lucro líquido de cada exercício social.
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18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
18.1. Composição da receita operacional líquida
30/09/2020

Consolidado
30/09/2019

Receita operacional bruta
Venda de produtos
Venda de serviços
Aluguéis

18.011
17.638
299
74

16.909
16.473
337
99

Deduções
Devoluções e cancelamentos
Impostos sobre vendas, serviços e aluguéis

(2.303)
(230)
(2.073)

(2.000)
(199)
(1.801)

Receita operacional líquida

15.708

14.909

Vendas de produtos líquidas
Outras receitas líquidas
Receita operacional líquida

15.408
300
15.708

14.517
392
14.909

19. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A tabela a seguir apresenta os resultados das operações por segmento:

Atacado
Vendas de produtos líquidas
Outras receitas líquidas
Receita operacional Líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro Bruto
Receitas (despesas)
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

Consolidado
01/01/2020 a 30/09/2020
Varejo Corporativo
Total

7.302
87
7.389

8.106
213
8.319

-

15.408
300
15.708

(6.058)
1.331

(5.865)
2.454

-

(11.923)
3.785

(710)
3
624

(1.912)
(23)
519

(1.202)
642
(560)

(3.824)
622
583
(376)
619
243

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social

826

Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Lucro líquido do período

(249)
2.487
3.064
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Atacado
Vendas de produtos líquidas
Outras receitas líquidas
Receita operacional Líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro Bruto
Receitas (despesas)
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

Consolidado
01/01/2019 a 30/09/2019
Varejo Corporativo
Total

6.035
100
6.135

8.482
292
8.774

-

14.517
392
14.909

(5.087)
1.048

(6.218)
2.556

-

(11.305)
3.604

(612)
3
439

(2.162)
6
400

(1.047)
392
(655)

(3.821)
401
184
(371)
184
(187)

Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social

(3)

Imposto de renda e contribuição social
Correntes
Diferidos
Prejuízo do período

(81)
4
(80)

20. DESPESAS POR NATUREZA
O Grupo apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas com
base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na
demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
20.1. Composição das despesas por natureza
Controladora
Consolidado
30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019
Custos com mercadorias e transportes
Despesas com comissões
Publicidade e marketing
Despesas com pessoal
Despesas administrativas e serviços diversos
Despesas com energia elétrica
Despesas com aluguel
Despesas de contingências
Depreciações e amortizações
Reversão de “impairment”
Resultado da equivalência patrimonial
Créditos tributários
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Total

(4)
3.080
3.076

(72)
(4)
(76)

(11.923)
(159)
(136)
(1.568)
(1.069)
(247)
(36)
(132)
(477)
43
583
(4)
(15.125)

(11.305)
(126)
(182)
(1.712)
(921)
(298)
(54)
(85)
(443)
21
330
50
(14.725)

Custos das mercadorias vendidas e dos serviços
prestados
Despesas com vendas, gerais e administrativas
Resultado da equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
Total

(4)
3.080
3.076

(72)
(4)
(76)

(11.923)
(3.824)
622
(15.125)

(11.305)
(3.821)
401
(14.725)
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21. RESULTADO FINANCEIRO
As despesas e receitas financeiras foram as seguintes
Controladora
Consolidado
30/09/2020 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2019
Despesas financeiras
Encargos financeiros
Juros passivos (a)
Juros sobre passivos de arrendamento
Variação cambial passiva
Total
Receitas financeiras
Receitas financeiras
Outras receitas
Juros ativos (b)
Variação cambial ativa
Total

(6)
(6)

(9)
(9)

(43)
(107)
(183)
(43)
(376)

(45)
(168)
(150)
(8)
(371)

-

1
1

68
549
2
619

63
42
75
4
184

a) Os juros passivos são decorrentes, substancialmente, de juros sobre contingências.
b) Os juros ativos referem-se, substancialmente, a atualização monetária sobre créditos
extemporâneos de PIS e COFINS (veja nota 7.2).

22. GESTÃO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
22.1. Instrumentos financeiros por categoria:
30/09/2020

Controladora
31/12/2019

30/09/2020

Consolidado
31/12/2019

Ativos financeiros

25

33

2.041

2.211

Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Outras contas a receber

25
25
-

33
26
7

1.965
466
1.366
133

2.179
403
1.650
126

-

-

76
71
5

32
32
-

Passivos financeiros

(230)

(221)

(7.252)

(7.440)

Custo amortizado:
Fornecedores
Obrigações com passivos de arrendamento
Partes relacionadas
Fundo de investimento em direitos creditórios
Receita diferida
Outras contas a pagar

(230)
(230)
-

(221)
(220)
(1)

(7.252)
(3.064)
(3.099)
(353)
(255)
(252)
(229)

(7.440)
(3.281)
(3.095)
(234)
(307)
(242)
(281)

Valor justo por meio do resultado:
Aplicações financeiras FIDC
Instrumentos financeiros derivativos
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22.2. Hierarquia de valor justo
O Grupo utiliza a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos
financeiros pela técnica de avaliação:
ʕ

Nível 2: inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente
(derivados dos preços).

Em 30 de setembro de 2020, os instrumentos financeiros avaliados a valor justo referem-se as
aplicações financeiras FIDC e instrumentos financeiros derivativos, classificados como nível 2 na
hierarquia mencionada acima.
22.3. Risco de crédito
A Administração entende que não há risco de crédito relevante, visto que as contas a receber
referem-se substancialmente de recebíveis de operadoras de cartão de crédito.
22.4. Risco de liquidez
O risco de liquidez consiste na eventualidade de o Grupo não dispor de recursos suficientes para
cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de liquidação de seus
direitos e obrigações.
O controle da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é monitorado constantemente pelas áreas de
gestão, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos,
quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não
gerando riscos de liquidez para o Grupo.
O quadro a seguir resume o perfil do vencimento do passivo financeiro consolidado do Grupo em
30 de setembro 2020:

Obrigações com passivos de arrendamento
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Fundo de investimento em direitos creditórios
Fornecedores
Total

Menos
de 1 ano

De 1 a
5 anos

Mais de
5 anos

Total

326
133
229
255
3.064
4.007

1.112
239
1.351

15.224
15.224

16.662
372
229
255
3.064
20.582

22.5. Risco de câmbio
Em 30 de setembro de 2020, o Grupo possuía fornecedores a pagar (importações) denominadas em
moeda estrangeira totalizando R$177 (em 31 de dezembro de 2019 - R$130).
Para mitigar o risco e diminuir a exposição em relação à volatilidade da moeda estrangeira e seus
efeitos sobre as importações do Grupo, a Administração, em 30 de setembro de 2020, passou a
utilizar Non Deliverable Forward (“NDF”), cujo objetivo é cobrir eventuais posições descobertas e
sujeitas a efeitos de flutuações cambiais. Os valores de mercado dos contratos de NDF foram obtidos
através de informações disponíveis no mercado ativo onde esses instrumentos financeiros são
negociados; não há desembolsos iniciais, sendo devidas apenas nos respectivos vencimentos. A
variação da marcação a mercado é registrada no Resultado Financeiro.
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A composição da NDF em 30 de setembro de 2020 está apresentada abaixo:
Consolidado - 30 de setembro de 2020
Moeda das
importações Natureza

Início

Vencimento

Nocional

Taxa de
fechamento
do contrato

Taxa
Termo

MTM milhões
de reais

Dólar

NDF

De 11/08/2020 a 29/09/2020

De 05/10/2020 a 21/12/2020

15

5,4282

5,4415

3

Euro

NDF

De 11/08/2020 a 29/09/2020

De 05/10/2020 a 28/12/2020

8

6,4137

6,4386

2

23

5

22.6. Risco de taxa de juros
O Grupo possui ativos e passivos financeiros expostos ao risco de variação das taxas de juros. Uma
análise de sensibilidade foi desenvolvida considerando a exposição à variação do CDI de 2,28% no
período. A análise de sensibilidade dos ativos e passivos financeiros sujeitos à sensibilidade da taxa
de juros está apresentada conforme segue.
Exclusivamente para fins de análise de sensibilidade, a Administração considerou uma diminuição e
um aumento da taxa de juros do CDI de 25% e 50%, respectivamente, no potencial impacto no
resultado dos instrumentos financeiros.

30/09/2020
Aplicações financeiras
Partes relacionadas
FIDC
Exposição líquida

378
(353)
(255)
(230)

31/12/2019
Aplicações financeiras
Partes relacionadas
FIDC
Exposição líquida

Consolidado
Baixo
25%
50%
(2)
2
1
1

(4)
4
3
3

Consolidado
Baixo
25%
50%

256
(234)
(307)
(285)

(4)
3
4
3

(7)
7
9
9

25%

Consolidado
Alto
50%

2
(2)
(1)
(1)

4
(4)
(3)
(3)

Consolidado
Alto
25%
50%
4
(3)
(4)
(3)

7
(7)
(9)
(9)

22.7. Gestão de capital
O principal objetivo da Administração de capital do Grupo é assegurar a liquidez, mitigação de riscos
financeiros e gestão eficiente do capital de giro, buscando apoiar o negócio e maximizar o valor ao
acionista.
O Grupo possui carteira de recebíveis à disposição caso opte por antecipar para fins de
fortalecimento de caixa e/ou cumprimento das suas obrigações contratuais.
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23. COBERTURA DE SEGUROS
A cobertura de seguros do Grupo, em 30 de setembro de 2020, compreendia:
Consolidado
30/09/2020
Riscos operacionais
Risco de transporte de mercadorias
Responsabilidade civil

20.350
17.084
57

24. PLANO DE OPÇÕES DE AÇÕES
Plano de opções de compra de ações
Em 16 de setembro de 2018, o Grupo aprovou via Assembleia Geral Extraordinária, a criação do
plano de opções de ações para venda a seus colaboradores, limitado a 563.169.084 ações
(representativas de 10% das ações totais do Grupo em 2019). São elegíveis ao plano os
administradores, executivos e empregados recomendados pelo Comitê de Recursos Humanos e
nomeados pelo Conselho de Administração.
Para todos os planos de opções, o valor justo é estimado na data da outorga/venda usando o modelo
de precificação denominado Black & Scholes, ajustado para refletir o requerimento da CPC 10 de
que premissas sobre decaimento do direito de aquisição antes do final do período de carência não
podem impactar o valor justo da opção.
As opções compradas pelos participantes do Plano se tornarão potencialmente aptas a exercício,
isto é, serão consideradas “Opções Vestidas”, em até 5 anos. Em caso de desligamento da
companhia, o participante somente fará jus às Opções Vestidas na data do seu Desligamento.
As opções de ações em circulação durante o exercício estão detalhadas a seguir:
30/09/2020
31/12/2019
Preço de
Preço de
exercício
exercício
Quantidade
médio Quantidade
médio
de opções ponderado
de opções ponderado
- R$
- R$
Saldo inicial
Concedidas durante o exercício
Prescritas por condições não
atendidas durante o exercício
Saldo final

403
85

1,25

347
133

1,25

(57)
431

1,25
-

(77)
403

1,25
-

As opções em circulação em 30 de setembro de 2020 possuíam preço médio ponderado de exercício
de R$1,25 (em R$ por opção), e prazo contratual médio ponderado remanescente de 4 anos.
O valor justo total das opções pagas pelos adquirentes em 30 de setembro de 2020 foi de R$0,1 (em
31 de dezembro de 2019 - R$0,2).
O valor justo médio ponderado das opções e premissas utilizadas na aplicação do modelo de
precificação de opção do Grupo, para as “Outorgas” de 2018, 2019 e 2020, consideram as seguintes
informações: (i) valor justo das opções concedidas; (ii) preço de exercício de R$1,25; (iii) estimativa
de volatilidade em torno de 21,93%; (iv) carência de 5 anos; e (v) taxa livre de risco de 5,37%.
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A volatilidade esperada foi determinada através do cálculo da volatilidade histórica do preço das
ações de empresas de varejo com ações listadas em bolsas de valores mundiais durante os 3 anos
anteriores, levando em consideração a vida estimada da opção.

25. RESULTADO POR AÇÃO
Conforme mencionado na Nota 27b, em 14 de outubro de 2020, foi aprovado o grupamento da
totalidade das ações ordinárias, na proporção 10 para 1, passando de 5.421.077.458 ações
ordinárias para 542.107.746 ações ordinárias. Todas as informações relacionadas ao número de
ações foram ajustadas retroativamente para refletir este grupamento de ações.
A tabela a seguir mostra o cálculo do resultado por ação ordinária:

Numerador básico
Lucro (Prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas
Denominador básico – (milhares de ações)
Ações ordinárias
Número médio ponderado de ações em circulação
Lucro (Prejuízo) líquido por ação básico (em R$)
Numerador diluído
Lucro(Prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas
Denominador diluído (milhares de ações)
Plano de opções de ações
Número médio ponderado de ações em circulação
Média ponderada diluída das ações
Lucro (Prejuízo) líquido por ação diluído (em R$)

30/09/2020

30/09/2019

3.064

(80)

542.108
542.108

506.852
506.852

5,65

(0,16)

3.064

(80)

11.489
542.108
553.596

2.112
506.852
508.964

5,53

(0,16)

26. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA

Reconhecimento de passivo de
arrendamento e ativo de direito de uso
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Nota

30/09/2020

Consolidado
30/09/2019

11

272

2.327
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27. EVENTOS SUBSEQUENTES
a) Em 14 outubro de 2020, os Acionistas aprovaram a incorporação de ações das sociedades Torch
Empreendimentos e Participações S.A., Valquíria Empreendimentos e Participações S.A.,
Gibraltar Empreendimentos e Participações S.A., Midway Empreendimentos e Participações
S.A., Kursk Empreendimentos e Participações S.A., Bulge Empreendimentos e Participações
S.A., Pacífico Empreendimentos e Participações S.A., Overlord Empreendimentos e
Participações S.A. e Kharkov Empreendimentos e Participações S.A. (“Sociedades”),
controladas por nossos acionistas Brazil Holdings ScS e FIP Momentum, nas mesmas proporções
de suas respectivas participações societárias no Grupo, com a finalidade de congregar todas as
entidades sob o controle direto ou indireto do Grupo. A referida incorporação de ações foi
aprovada sob condição suspensiva, vinculando o fechamento da transação quando do anúncio
de início de distribuição pública do IPO. Uma vez cumprida a condição suspensiva acima, a
Incorporação de ações estará automaticamente eficaz e dever-se-á proceder à transferência da
totalidade das ações de emissão das Sociedades ao Grupo. A avaliação das ações das Sociedades
para fins da incorporação de ações deu-se pelo seu respectivo valor patrimonial contábil, com
observância dos princípios de contabilidade aceitos no Brasil e das disposições contidas na
legislação societária
b) Em 14 outubro de 2020 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária os seguintes eventos
societários:
ʕ O grupamento das ações de emissão da Companhia, à proporção de 10:1. Desta forma o
Capital social da Companhia passará a ser representado por 542.107.746 (quinhentos e
quarenta e dois milhões, cento e sete mil e setecentos e quarenta e seis) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal;
ʕ Foi realizado o resgate de 85.364.576 (oitenta e cinco milhões, trezentas e sessenta e quatro
mil e quinhentas e setenta e seis) ações da acionista Momentum – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, pelo valor de R$400 (R$445 atualizado pelo CDI). As
85.364.576 (oitenta e cinco milhões, trezentas e sessenta e quatro mil e quinhentas e setenta
e seis) ações da acionista Momentum – Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia foram previamente convertidas em ações preferenciais resgatáveis
exclusivamente para fins de referido resgate. Este resgate foi aprovado sob condição
resolutiva, devendo ser automaticamente revogado com retorno ao status quo ante caso
não ocorra o publicação do Anúncio de Início de Distribuição Pública das Ações de emissão
da Companhia até a data limite de 30 de abril de 2021. O resgate foi aprovado mediante a
aplicação de reservas de capital existentes na Companhia no mesmo valor total e global de
R$400 (R$445 atualizado pelo CDI), e quitado no mesmo ato, mediante compensação contra
o dever de integralização de capital social em aberto da Companhia no mesmo exato valor,
devido pelo Momentum – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, de
forma que o capital social da Companhia passa a estar totalmente integralizado;
ʕ O Walmart US exerceu a opção de converter o valor do principal (R$196) do montante a
receber que detinha com a Companhia (nota 9.1) em capital. Foi aprovada a emissão, pela
Companhia, de Bônus de Subscrição, em favor da WMT Brasilia, pelo preço de emissão total
de R$ 1,00 (um real), sob condição suspensiva, sendo o exercício do Bônus de Subscrição
condicionado à publicação do Anúncio de Início de Distribuição Pública das Ações de emissão
da Companhia até a data limite de 30 de abril de 2021. Portanto, mediante a verificação de
referida condição suspensiva, serão emitidas 44.719.326 (quarenta e quatro milhões,
setecentas e dezenove mil e trezentas e vinte e seis) ações ordinárias de emissão da
Companhia em favor do veículo Walmart US, ao preço total de R$ 196.
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ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ



ZĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽ
ĞŵϯϭĚĞĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĞ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƵĚŝƚŽƌ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ

ϭ
ϭ
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Z>dMZ/KD/E/^dZK
^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬͲK'ƌƵƉŽŝŐƌĂƐŝů^͘͘;͞'ƌƵƉŽŝŐ͕͟ŽƵ͞'ƌƵƉŽ͟ͿĂŶƵŶĐŝĂŚŽũĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽϰǑƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵĞ
ĚŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵZĞĂŝƐŶŽŵŝŶĂŝƐ͕
ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉĂĚƌĆŽĐŽŶƚĄďŝůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;/&Z^ͿĞĚĞǀĞŵƐĞƌůŝĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘WĂƌĂĞĨĞŝƚŽƐĚĞĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂƋƵŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂŽƋƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĚĞϮϬϭϵƐĆŽĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐĂŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĞǆĐĞƚŽŽŶĚĞŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘EĆŽĨŽƌĂŵĂƉŽŶƚĂĚĂƐĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐĂŶƵĂŝƐĚĞ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƉŽŝƐĂŽƉĞƌĂĕĆŽŶŽĨŽƌŵĂƚŽĂƚƵĂůĐŽŶĨŝŐƵƌĂͲƐĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĚĂƚĂĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚŽĂƚƵĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚŝƌĞƚŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂDŽŵĞŶƚƵŵͲ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐDƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ;͞DŽŵĞŶƚƵŵ͟Ϳ͘

ϭ͘ ^dYh^&/EE/ZK^ KWZ/KE/^
ϮϬϭϵ͗&ŽĐŽĞŵĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞŐĂŶŚŽĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ


9HQGDV%UXWDV7

ũƵƐƚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŵĨŽĐŽĞŵƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͗;ŝͿĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞ&ĂƌŵĄĐŝĂƐ͕ĐŽŵďĂŝǆĂ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͖ ;ŝŝͿ ƌĞĨŽƌŵĂ Ğ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ůŽũĂƐ͕ ĐŽŵ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌĞĐĞŝƚĂ ďƌƵƚĂ ĚĞ ϭϱ͕ϳй Ğŵ ůŽũĂƐ
ƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐ;Ͳϱ͕ϲйĞŵŶĆŽƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐͿ͘

/RMDV5HIRUPDGDV

1mRUHIRUPDGDV



ƌĞĐĞŝƚĂďƌƵƚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚŝŶŐŝƵZΨϮϯ͕ϰďŝůŚƁĞƐ͘ZĞĚƵĕĆŽĚĞZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂŶŽϰdϭϵǆϰdϭϴ
Ğŵϯ͕ϵйĚĞǀŝĚŽăƌĞĚƵĕĆŽĚĞĄƌĞĂĚĞǀĞŶĚĂƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĕĆŽĚĞůŽũĂƐ;ĂŝŶĚĂĞŵĐƵƌǀĂĚĞŵĂƚƵƌĂĕĆŽͿ͘



9HQGDV%UXWDV

 5%LOK}HV

K>ƵĐƌŽƌƵƚŽƚĞǀĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϰ͕ϬйŶŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ĐŽŵŐĂŶŚŽĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂĞŵϭ͕ϵƉ͘Ɖ͕͘ĚĞǀŝĚŽă
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘



(%,7'$$MXVWDGR
7
0DUJHP$MXVWDGDSS

K/dũƵƐƚĂĚŽĞŵϮϬϭϵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂZΨϯϳϴŵŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵDĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂĚĞϭ͕ϴй͘EŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƚƌŝŵĞƐƚƌĂů͕ŚŽƵǀĞĂƵŵĞŶƚŽĚĞϮ͕ϮƉ͘Ɖ͕͘ƌĞĨůĞƚŝŶĚŽŽƐĂũƵƐƚĞƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐ ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽ
ƉĞƌşŽĚŽ͘




(%,7'$9DUHMR$MXVWDGR
7

0DUJHP$MXVWDGDSS

ƐKƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽ ƚŝǀĞƌĂŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞŵĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂĚĞϭ͕ϮƉ͘Ɖ͕͘ĞŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽ
ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ŐĂŶŚŽ ĚĞ ŵĂƌŐĞŵ /d ũƵƐƚĂĚĂ ĚĞ ϯ͕ϲ Ɖ͘Ɖ͘ ƚĂŵďĠŵ ĚĞǀŝĚŽ ĂŽƐ ĂũƵƐƚĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽ͕ĐŽŵĨŽĐŽĞŵŐĂŶŚŽĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘




ĞƐƚĂƋƵĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZΨŵŝůŚƁĞƐ

ƚĂĐĂĚŽ


ϮϬϭϵ

ϰdϭϴ

ϰdϭϵǆϰdϭϴ

ϳ͕ϲй ϭϯ͘ϱϯϮ ϯ͘ϲϰϱ ϰ͘ϭϬϲ

Ͳϭϭ͕Ϯй Ϯϯ͘ϯϲϲ ϲ͘ϰϱϳ ϲ͘ϳϭϵ

Ͳϯ͕ϵй

sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ

ϴ͘ϰϰϵ Ϯ͘ϰϭϰ Ϯ͘Ϯϲϳ

ϲ͕ϱй ϭϭ͘ϲϬϴ ϯ͘ϭϮϱ ϯ͘ϱϱϭ

ͲϭϮ͕Ϭй ϮϬ͘Ϭϱϳ ϱ͘ϱϯϵ ϱ͘ϴϭϴ

Ͳϰ͕ϴй

ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ

ϯϰ

ϰdϭϵǆϰdϭϴ

Ϯϲ

ϯϬ͕ϴй

ϴ͘ϱϴϯ Ϯ͘ϰϰϴ Ϯ͘Ϯϵϯ
ϭ͘ϰϲϱ

ϯϯϲ

Ϯϰ͕ϭй

DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ;йͿ

ϭϳ͕ϭй ϭϳ͕Ϭй ϭϰ͕ϳй

Ϯ͕ϯƉ͘Ɖ͘

ϳϬϬ
ϴ͕Ϯй

Ϯϭϱ
ϴ͕ϴй

ϰdϭϴ

ϵϲ

ϭϳϱ

ϯ͘ϰϳϰ

ϰdϭϵǆϰdϭϴ

ϵϳ

Ͳϭ͕Ϭй

ϭ͕ϮƉ͘Ɖ͘











































ϰdϭϵ

ϱϮϮ

ϭϯϬ

ϭϮϯ

ϱ͕ϳй

Ͳϭϭ͕ϳй ϮϬ͘ϱϳϵ ϱ͘ϲϲϵ ϱ͘ϵϰϭ

Ͳϰ͕ϲй

ϵϰϳ

Ͳϯ͕Ϯй

ϰ͘ϵϯϵ ϭ͘ϯϯϰ ϭ͘Ϯϴϯ

ϰ͕Ϭй

Ϯ͕ϱƉ͘Ɖ͘

Ϯϰ͕Ϭй Ϯϯ͕ϱй Ϯϭ͕ϲй

ϭ͕ϵƉ͘Ɖ͘

ϵϮϬ





ϵϭϳ

ϮϬϭϵ

Ϯϵ͕Ϭй Ϯϴ͕ϱй Ϯϲ͕Ϭй

ϮϮ͕ϵй





ϳ͕ϲй

ϯϴϴ

DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ




ϰdϭϵ

ϲ͕ϴй ϭϭ͘ϵϵϲ ϯ͘ϮϮϭ ϯ͘ϲϰϴ

>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
/dũƵƐƚĂĚŽϷ

ϰϭϳ

ϮϬϭϵ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ϵ͘ϴϯϰ Ϯ͘ϴϭϮ Ϯ͘ϲϭϯ
ϭϯϰ

ϰdϭϴ

sĂƌĞũŽ

ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƌƵƚĂ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ

ϰdϭϵ

ϯϮϱ

Ϯϯϳ

ϯϳ͕ϭй

ϳ͕ϳй ϭϬ͕ϭй ϲ͕ϱй




ϯ͕ϲƉ͘Ɖ͘

ϯϳϴ



ϭ͕ϴй

ϮϮϴ


ϰ͕Ϭй



ϭϬϵ


ϭ͕ϴй

ϭϬϵ͕Ϯй


Ϯ͕ϮƉ͘Ɖ͘











ƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ;йͿͲ>ŽũĂƐZĞĨŽƌŵĂĚĂƐ

ϭϱ͕ϳй







ƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ;йͿͲ>ŽũĂƐEĆŽͲƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐ

Ͳϱ͕ϲй







ƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ^^^;йͿͲdŽƚĂůϸ

Ϭ͕ϳй

ϰdϭϵǆϰdϭϴ


ϷĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂƐŽŵĂƚſƌŝĂĚŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐŝŶĐůƵĞŵĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĂƐĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŽ'ƌƵƉŽĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐ
ĚĞƐƉĞƐĂƐ͘
ϸsĞŶĚĂƐŵĞƐŵĂƐůŽũĂƐ;^^^ͿĐŽŵƉĂƌĂŵĂƐǀĞŶĚĂƐďƌƵƚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽƌĞůĞǀĂŶƚĞĐŽŵĂƐĚŽƉĞƌşŽĚŽĐŽŵƉĂƌĄǀĞů͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵǀĞŶĚĂƐďƌƵƚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉŽƌůŽũĂƐĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐ͕ƋƵĞƐĆŽĚĞĨŝŶŝĚĂƐ
ĐŽŵŽůŽũĂƐƋƵĞĞƐƚĆŽĂďĞƌƚĂƐĞŽƉĞƌĂŶƚĞƐũĄŚĄƉĞůŽŵĞŶŽƐĚŽǌĞŵĞƐĞƐĞƋƵĞŶĆŽĨŽƌĂŵŽďũĞƚŽĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽŽƵƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĞŶƚƌŽĚĞƐƚĞƉĞƌşŽĚŽ͘







232

*5832%,*%5$6,/6$



Ϯ͘ DE^'DD/E/^dZK

ŵ ŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ž DŽŵĞŶƚƵŵ Ͳ &ƵŶĚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ DƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ůŝĚĞƌĂĚŽ ƉĞůĂ ĚǀĞŶƚ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂĚƋƵŝƌŝƵ ϴϬй ĚŽ tĂůŵĂƌƚ ƌĂƐŝů͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐƐĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͕ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ĞƚĂƉĂ ŶĂ ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵĞĕŽƵ͕ĐŽŵŐĞƐƚĆŽůŽĐĂůĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĚĞĨŝŶŝƵƐƵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĨŽĐĂŶĚŽŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ƉŝůĂƌĞƐ͗;ϭͿƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽŶŽĂƚĂĐĂƌĞũŽĐŽŵŽDĂǆǆŝƋƵĂŶƚŽŶŽĐůƵďĞĚĞĐŽŵƉƌĂƐĐŽŵŽ
^Ăŵ͛ƐůƵď͕;ϮͿƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽsĂƌĞũŽ͕;ϯͿĨŝĐŝġŶĐŝĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƚŽĚŽƐƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐƉĞůĂ;ϰͿdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƵůƚƵƌĂů͘
:ĄĞŵϮϬϭϴŝŶŝĐŝĂŵŽƐĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƵůƚƵƌĂůĂŽƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƌŽƚŝŵĞĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƐĞƌƵŵĚŽƐ
ŵĞůŚŽƌĞƐĞŵĂŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶƚĞĚĞǀĂƌĞũŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŶŽƌĂƐŝů͘ZĞĚĞĨŝŶŝŵŽƐƉĂƌĂŽƐŶŽƐƐŽƐŵĂŝƐĚĞϰϱŵŝůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐŽƐ
ƉŝůĂƌĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͗^ĞŶƐŽĚĞhƌŐġŶĐŝĂ͕/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƐŵŽ͕ŽƌĚĞŽŶŽĞĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞǆĞĐƵĕĆŽ
ƋƵĞ ĞƐƉĞůŚĂŵ ŶŽƐƐŽ ĨŽĐŽ Ğŵ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ ŶŽ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͘ ŝŶĚĂ ŶŽ ϮΣ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ
ƌĞĚĞƐĞŶŚĂŵŽƐĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂŵĞƌĐĂĚŽůſŐŝĐĂĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂŽŵŝŐƌĂƌƉĂƌĂŵŽĚĞůŽĚĞƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽŚŝŐŚͲůŽǁ͕ĞĂŽƌĞĨŽƌĕĂƌ
ŽƐŽƌƚŝŵĞŶƚŽĚĂƐůŽũĂƐĂŐŽƌĂĐŽŵĂƉĞůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĨŽĐŽŶŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƐƚŽƋƵĞ͘sŝƐĂŶĚŽƌĞĚƵǌŝƌŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĨĞĐŚĂŵŽƐůŽũĂƐĚĞĨŝĐŝƚĄƌŝĂƐ͕ĞŶĐĞƌƌĂŵŽƐŽŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞĚĞĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ;ǁĂůŵĂƌƚ͘ĐŽŵ͘ďƌͿĞĚĞŵŽƐŝŶşĐŝŽĂ
ĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘
EŽƚĂĐĂĚŽ͕ĐŽŵĞĕĂŵŽƐŽƉƌŽũĞƚŽĚĞƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŽDĂǆǆŝĞŵďƌŝůĚĞϮϬϭϵǀŝƐĂŶĚŽƚŽƌŶĂƌĂůŽũĂŵĂŝƐĂƚƌĂƚŝǀĂƉĂƌĂ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐĨŝŶĂŝƐ͘ŽŵĞĕĂŵŽƐƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂŶĚŽŶŽƐƐĂůŽũĂĚĞdĂďŽĆŽĚĂ^ĞƌƌĂĞŵ^W͕ĞĂƚĠ^ĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬϵϭйĚŽƐ
ŶŽƐƐŽƐƚĂĐĂƌĞũŽƐũĄĨŽƌĂŵƌĞůĂŶĕĂĚŽƐ͘dĂŵďĠŵƌĞĂůŝǌĂŵŽƐĞŵϮϬϭϵŶŽƐƐĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐĐŽŶǀĞƌƐƁĞƐĂŽŝŶĂƵŐƵƌĂƌϮŶŽǀŽƐ
DĂǆǆŝĞŵ^WĞϰŶŽǀŽƐ^Ăŵ͛ƐĞŵ^W͕&Ğ^͘
EŽ sĂƌĞũŽ͕ Ğŵ ŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ŝŶŝĐŝĂŵŽƐ Ă ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ƌĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ůĂŶĕĂŶĚŽ ĂƐ ŵĂƌĐĂƐ ƌĞŐŝŽŶĂŝƐ ĚŽ
,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ Ğ ĂƚĠ ũƵůŚŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ ũĄ ĂĚŽƚĂƌĂŵ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ďĂŶĚĞŝƌĂ͗ /' ŶĂƐ ƌĞŐŝƁĞƐ ^Ƶů͕
^ƵĚĞƐƚĞĞĞŶƚƌŽͲKĞƐƚĞ͕Ğ/'ŽŵƉƌĞĕŽŶŽEŽƌĚĞƐƚĞ͘ƐůŽũĂƐƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵϮϱйĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞƐĚĞ
ƋƵĞĨŽƌĂŵƌĞǀŝƚĂůŝǌĂĚĂƐ͘WƌĞƚĞŶĚĞŵŽƐƐĞŐƵŝƌĐŽŵĂŵĞƐŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƉĂƌĂŶŽƐƐŽƐ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͘
ŝŶĚĂ Ğŵ ϮϬϭϵ ĐƌŝĂŵŽƐ Ƶŵ &/ ĚĞ ZΨϯϬϳ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ ŵĞůŚŽƌĂƌ Ă ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĚĞ ŶŽƐƐŽƐ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ğ
ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ͕ƐĞŵŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞŵŶŽƐƐŽƉƌſƉƌŝŽĐĂŝǆĂ͘
Žŵ Ž ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ŶŽƐƐĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ǀŝŵŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ϮǑ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϵ ŽƐ ƐŝŶĂŝƐ ĚĂ ǀŝƌĂĚĂ ĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ŽŵŝƐƐŽ͕ĨĞĐŚĂŵŽƐŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵĐŽŵZΨϮϯ͘ϯϲϲŵŝůŚƁĞƐĚĞĨĂƚƵƌĂŵĞŶƚŽĞZΨϵϮϵŵŝůŚƁĞƐ
ĚĞ/d͕ZΨϯϳϴŵŝůŚƁĞƐĚĞ/dũƵƐƚĂĚŽ͕ĞŵĂŶƚĞŶĚŽƵŵĂƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĚĞZΨϰϯϱŵŝůŚƁĞƐ͘

ϯ͘ ^DWE,KKWZ/KE>WKZ^'DEdK

KWZO^dK
ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĚŽ'ƌƵƉŽŝŐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽĂƚĂĐĂƌĞũŽDĂǆǆŝĞŽĐůƵďĞĚĞĐŽŵƉƌĂƐ^ĂŵǲƐůƵď͘
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ŵůŝŶŚĂĐŽŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂďĂƐĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŽŵĨŽĐŽŶĞƐƚĞƐĨŽƌŵĂƚŽƐ͘EŽϰǑ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵ͕ϱůŽũĂƐĚĂKƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĨŽƌĂŵĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂƐĞŵ^ĂŵǲƐůƵďĞDĂǆǆŝ͕ϯĞϮůŽũĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ
;ŶŽĂŶŽ͕ϰĞŵ^Ăŵ͛ƐůƵď͕ϮĞŵDĂǆǆŝͿ͘



ƚĂĐĂĚŽ



ϮϬϭϵ

ϰdϭϵ

ϲ
ϯϵ
ϯϵ
ϲ

ϱ
ϯϲ
Ϯϭ
ϲ

η,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƐĞŵĂƚĂĐĂĚŽ
η>ŽũĂƐŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚĂƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚĂƐ
ηDĂǆǆŝŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚŽƐ
ηDĂǆǆŝͲŶĆŽƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐ


ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĐŽŶƚĂǀĂŵĐŽŵϳϲůŽũĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŵϭϲĞƐƚĂĚŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ͕ĂůĠŵĚŽ
ŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂϳϬůŽũĂƐŶŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ŵϮϬϭϵ͕ĞƐƚĂƐůŽũĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞĐĞƌĐĂĚĞ
ϯϳϭŵŝůŵĞƚƌŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ͕ĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂϯϯϱŵŝůŵĞƚƌŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐĞŵϮϬϭϴͲƵŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞϭϬ͕ϳйĞŵĄƌĞĂ͘
EŽϰdϭϵ͕ĂƐůŽũĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵƉŽƌƌĞĨŽƌŵĂƐŵŽƐƚƌĂƌĂŵƵŵŐĂŶŚŽĚĞϭϱ͕ϰйĞŵǀĞŶĚĂƐ;ŶŽ
ĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞǀĞŶĚĂƐĞŵŵĞƐŵĂƐůŽũĂƐͿĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂŽŵĞƐŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ZΨŵŝůŚƁĞƐ

ƚĂĐĂĚŽ



ϰdϭϵ

ϰdϭϴ

ϰdϭϵǆϰdϭϴ

EƷŵĞƌŽĚĞ>ŽũĂƐ;ηͿ
ƌĞĂĚĞsĞŶĚĂƐ;ϬϬϬŵϮͿ

ϳϲ
ϯϳϭ

ϳϬ
ϯϯϱ

ϴ͕ϲй
ϭϬ͕ϳй




ƚĂĐĂĚŽ



ϰdϭϵǆϰdϭϴ

sĞŶĚĂƐDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^ͿͲZĞĨŽƌŵĂĚĂƐ
sĞŶĚĂƐDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^ͿͲEĆŽͲƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐ
sĞŶĚĂƐDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^ͿͲdŽƚĂů
sĞŶĚĂƐĞŵĂŝƐ>ŽũĂƐϷͲdŽƚĂů
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƌƵƚĂͲdŽƚĂů

ϭϱ͕ϰй
Ͳϭ͕ϰй
Ϯ͕ϰй
ŶĂ
ϳ͕ϲй

Ϸ>ŽũĂƐĨĞĐŚĂĚĂƐƉŽƌƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂŽƵĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚƵƌĂŶƚĞƵŵĚŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐ͘


ZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ŵϮϬϭϵ͕ĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵZΨϴ͕ϰďŝůŚƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐĞZΨϭ͕ϱďŝůŚĆŽĚĞůƵĐƌŽ
ďƌƵƚŽ͕ĐŽŵϭϳ͕ϭйĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͘
EŽϰdϭϵ͕ĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐŽƌŝƵŶĚĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŵĂZΨϮ͕ϰďŝůŚƁĞƐ͕Ƶŵ
ĂƵŵĞŶƚŽĚĞϲ͕ϴйĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞǆƉůŝĐĂĚŽƉĞůŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞϭϬ͕ϳйĞŵĄƌĞĂĚĞ
ǀĞŶĚĂƐͲĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽƉůĂŶŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͘ƐŶŽǀĂƐůŽũĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĚĞǀĞƌĆŽĂƚŝŶŐŝƌƐƵĂ
ŵĂƚƵƌŝĚĂĚĞ͕ĐŽŵŐĂŶŚŽĚĞƌĞĐĞŝƚĂƉŽƌŵĞƚƌŽƋƵĂĚƌĂĚŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϮϬ͘
EŽƉĞƌşŽĚŽĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ͕ĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽƚŝǀĞƌĂŵŐĂŶŚŽĚĞϮ͕ϯƉ͘Ɖ͘ĞŵŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͕ĚĞϭϰ͕ϳйŶŽϰdϭϴƉĂƌĂ
ϭϳ͕ϬйŶŽϰdϭϵ͕ĚĞǀŝĚŽĂŐĂŶŚŽƐĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂĐŽŵĞƌĐŝĂů͘
DĂƌŐĞŵ/dƚĂĐĂĚŽũƵƐƚĂĚĂƚĞǀĞ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽ͕ƵŵŐĂŶŚŽĚĞϭ͕ϮƉ͘Ɖ͕͘ƌĞĨůĞƚŝŶĚŽĂŐĞƐƚĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĚĂKƉĞƌĂĕĆŽ͘
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ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽͲƚĂĐĂĚŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
ϮϬϭϵ
ϰdϭϵ
ϰdϭϴ ϰdϭϵǆϰdϭϴ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ϴ͘ϰϰϵ Ϯ͘ϰϭϰ Ϯ͘Ϯϲϳ
ϲ͕ϱй
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ϭϯϰ
ϯϰ
Ϯϲ
ϯϬ͕ϴй
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ
ϴ͘ϱϴϯ Ϯ͘ϰϰϴ Ϯ͘Ϯϵϯ
ϲ͕ϴй
sĞŶĚĂƐĞŵDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^Ϳ
ŶĂ
Ϯ͕ϰй
ŶĂ
ŶĂ





ƵƐƚŽƐĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
;ϳ͘ϭϭϴͿ ;Ϯ͘ϬϯϭͿ ;ϭ͘ϵϱϳͿ
ϯ͕ϴй
DsͬZK>
ϴϮ͕ϵй ϴϯ͕Ϭй ϴϱ͕ϯй
ͲϮ͕ϯƉ͘Ɖ͘





>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
ϭ͘ϰϲϱ
ϰϭϳ
ϯϯϲ
Ϯϰ͕ϭй
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ
ϭϳ͕ϭй ϭϳ͕Ϭй ϭϰ͕ϳй
Ϯ͕ϯƉ͘Ɖ͘





ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ;s'Ϳ ;ϴϲϲͿ ;ϮϱϰͿ ;ϭϳϳͿ
ϰϯ͕ϱй
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
ϰ
Ϯ
ϯ
Ͳϯϯ͕ϯй





s'ͬZK>
ϭϬ͕ϭй ϭϬ͕ϰй
ϳ͕ϳй
Ϯ͕ϳƉ͘Ɖ͘





/dƚĂĐĂĚŽũƵƐƚĂĚĂ
ϳϬϬ
Ϯϭϱ
ϭϳϱ
ϮϮ͕ϵй
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ
ϴ͕Ϯй
ϴ͕ϴй
ϳ͕ϲй
ϭ͕ϮƉ͘Ɖ͘



KWZKsZ:K
ŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĚŽ'ƌƵƉŽŝŐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵĂƌĐĂƐ/'͕^ƵƉĞƌŽŵƉƌĞĕŽ͕/'ŽŵƉƌĞĕŽ͕EĂĐŝŽŶĂů
ĞdŽĚŽŝĂ͘


ŵ ϮϬϭϵ͕ Ž ƉůĂŶŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ă ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ ϲ ŚŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ Ğŵ ůŽũĂƐ ĚĞ ĂƚĂĐĂĚŽ͕ ĂůĠŵ ĚĂ
ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĕĆŽĚĞϱϲůŽũĂƐ͘dŽĚĂƐĞƐƚĂƐĂĕƁĞƐƚŝǀĞƌĂŵĐŽŵŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƵŵĞŶƚĂƌĂƌĞĐĞŝƚĂƉŽƌ
ŵĞƚƌŽƋƵĂĚƌĂĚŽ͘
EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ŵŽĚĞƌŶŝǌĂŵŽƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂŵŽƐϱϲůŽũĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵĞƐĞƐ;ƐĞŶĚŽϯϲŶŽϰdϭϵͿ͘dŽĚĂƐĞƐƚĂƐ
ĂĕƁĞƐƚŝǀĞƌĂŵĐŽŵŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůƌĞůĂŶĕĂƌĂƐŶŽǀĂƐŵĂƌĐĂƐĞŝĚĞŶƚŝĚĂĚĞǀŝƐƵĂůŶĂƐƉƌĂĕĂƐĞŵƋƵĞĞƐƚĂŵŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐ
ĞĂƵŵĞŶƚĂƌĂĂƚƌĂƚŝǀŝĚĂĚĞĞƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞĚĂƐůŽũĂƐ͘
ZΨŵŝůŚƁĞƐ

sĂƌĞũŽ
ϰdϭϵ

ϯdϭϵ

Ϯdϭϵ

ϭdϭϵ

ϰdϭϴ

η>ŽũĂƐŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚĂƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚĂƐ

ϯϲ

ϮϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

η,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚŽƐ

ϯϲ

ϮϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

η^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐŵŽĚĞƌŶŝǌĂĚŽƐĞƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚŽƐ
η>ŽũĂƐŶĆŽƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭϲϬ

ϮϬϭ

ϮϮϱ

Ϯϯϲ

Ϯϯϳ

η,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐŶĆŽƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐ

ϲϬ

ϭϬϭ

ϭϮϱ

ϭϮϳ

ϭϮϴ

η^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐŶĆŽƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϵ

ϭϬϵ


ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŶŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂŽƚŝŵŝǌŽƵƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĞƉƌŝŽƌŝǌŽƵůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐŵĂŝƐƌĞŶƚĄǀĞŝƐ͘WĂƌĂ
ƚĂŶƚŽ͕ ĨŽƌĂŵ ĨĞĐŚĂĚĂƐ ůŽũĂƐ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ sĂƌĞũŽ ƋƵĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵ ďĂŝǆĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞ ŵĂŶĞŝƌĂ ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞ Ğ ĨŽŝ
ĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĨĂƌŵĄĐŝĂƐ͕ƋƵĞŶĆŽĞƌĂůŝŐĂĚĂĂŽĐŽƌĞĚŽ'ƌƵƉŽĞĐƵũĂĄƌĞĂĚĞǀĞŶĚĂƐĨŽŝ͕ĞŵŐƌĂŶĚĞ
ƉĂƌƚĞ͕ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ĂůƵŐƵĞů ĚĞ ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĨĂƌŵĄĐŝĂƐ͘ ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ă ĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞ ĚĂ
ŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĨĂƌŵĄĐŝĂƐ͕ĂĄƌĞĂĚĞǀĞŶĚĂƐĚĂKƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĨŽŝƌĞĚƵǌŝĚĂĞŵϭϬ͕ϭй͕ĐŽŵŝŶƚƵŝƚŽĚĞŐĂŶŚŽĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘
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ZΨŵŝůŚƁĞƐ

sĂƌĞũŽ



ϰdϭϵ

ϰdϭϴ

ϰdϭϵǆϰdϭϴ

EƷŵĞƌŽĚĞ>ŽũĂƐ;ηͿϭ
ƌĞĂĚĞsĞŶĚĂƐ;ϬϬϬŵϮͿϭ

ϯϮϲ
ϭ͘ϬϬϵ

ϯϲϴ
ϭ͘ϭϮϮ

Ͳϭϭ͕ϰй
ͲϭϬ͕ϭй


ϷǆĐůƵŝŶĚŽͲƐĞƉŽƐƚŽƐĚĞŐĂƐŽůŝŶĂĞĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞĨĂƌŵĄĐŝĂƐ͕ƋƵĞĨŽŝĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂĞŵĞǌĞŵďƌŽͬϮϬϭϵ͘


sĂƌĞũŽ



ϰdϭϵǆϰdϭϴ


sĞŶĚĂƐDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^ͿͲZĞĨŽƌŵĂĚĂƐ
sĞŶĚĂƐDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^ͿͲEĆŽͲƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐ
sĞŶĚĂƐDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^ͿͲdŽƚĂů
sĞŶĚĂƐĞŵĂŝƐ>ŽũĂƐϷͲdŽƚĂů
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƌƵƚĂͲdŽƚĂů

ϭϬ͕ϭй
Ͳϵ͕Ϯй
ͲϮ͕ϰй
ŶĂ
Ͳϭϭ͕Ϯй


Ϸ>ŽũĂƐĨĞĐŚĂĚĂƐƉŽƌƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞƌĞĨŽƌŵĂŽƵĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚƵƌĂŶƚĞƵŵĚŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĐŽŵƉĂƌĄǀĞŝƐ͘


EŽ ϰdϭϵ͕ ĂƐ ůŽũĂƐ ĚĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ sĂƌĞũŽ ƋƵĞ ƉĂƐƐĂƌĂŵ ƉŽƌ ƌĞĨŽƌŵĂƐ ŵŽƐƚƌĂƌĂŵ Ƶŵ ŐĂŶŚŽ ĚĞ ϭϬ͕ϭй Ğŵ ǀĞŶĚĂƐ ;ŶŽ
ĐŽŶĐĞŝƚŽĚĞǀĞŶĚĂƐĞŵŵĞƐŵĂƐůŽũĂƐͿĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂŽŵĞƐŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ŵϮϬϭϵ͕ĂŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĂůĐĂŶĕŽƵZΨϭϭ͕ϲďŝůŚƁĞƐĚĞǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐĞZΨϯ͕ϱďŝůŚƁĞƐĚĞůƵĐƌŽďƌƵƚŽ͕
ĐŽŵϮϵ͕ϬйĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͘
EŽϰdϭϵ͕ĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐŽƌŝƵŶĚĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂZΨϯ͕ϭďŝůŚƁĞƐ͕ƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞ
ϭϮ͕ϬйĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞǀŝĚŽăƌĞĚƵĕĆŽĚĞĄƌĞĂĚĞǀĞŶĚĂƐͲĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽ
ƉůĂŶŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞŐĂŶŚŽĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ͘
 ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ĞĨŝĐŝġŶĐŝĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂů͕ ĂůŝĂĚĂ ă ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĄƌĞĂ ĚĞ ǀĞŶĚĂƐ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŝƚĂĚŽ͕ůĞǀŽƵĂŽŐĂŶŚŽĚĞϮ͕ϱƉ͘Ɖ͘ĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽ͕ĚĞϮϲ͕ϬйŶŽ
ϰdϭϴƉĂƌĂϮϴ͕ϱйŶŽϰdϭϵ͘
K/dsĂƌĞũŽũƵƐƚĂĚŽ͕ƉŽƌƐƵĂǀĞǌ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵƵŵŐĂŶŚŽĚĞϯϳ͕ϭй;ĚĞZΨϮϯϳŵŝůŚƁĞƐƉĂƌĂZΨϯϮϱŵŝůŚƁĞƐͿ͕ĐŽŵ
ŐĂŶŚŽĚĞŵĂƌŐĞŵ/dsĂƌĞũŽũƵƐƚĂĚĂĞŵϯ͕ϲƉ͘Ɖ͘͘
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽͲsĂƌĞũŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ
sĞŶĚĂƐĞŵDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^Ϳ

ƵƐƚŽƐĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
DsͬZK>

>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ

ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ;s'Ϳ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ

s'ͬZK>

/dsĂƌĞũŽũƵƐƚĂĚŽ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ


ϮϬϭϵ
ϭϭ͘ϲϬϴ
ϯϴϴ
ϭϭ͘ϵϵϲ
ŶĂ


ϰdϭϵ
ϯ͘ϭϮϱ
ϵϲ
ϯ͘ϮϮϭ
ͲϮ͕ϰй


ϰdϭϴ ϰdϭϵǆϰdϭϴ
ϯ͘ϱϱϭ
ͲϭϮ͕Ϭй
ϵϳ
Ͳϭ͕Ϭй
ϯ͘ϲϰϴ
Ͳϭϭ͕ϳй
ŶĂ
ŶĂ



;ϴ͘ϱϮϮͿ ;Ϯ͘ϯϬϰͿ ;Ϯ͘ϳϬϭͿ
ϳϭ͕Ϭй ϳϭ͕ϱй ϳϰ͕Ϭй




Ͳϭϰ͕ϳй
ͲϮ͕ϱƉ͘Ɖ͘


ϯ͘ϰϳϰ
Ϯϵ͕Ϭй


ϵϭϳ
Ϯϴ͕ϱй


ϵϰϳ
Ϯϲ͕Ϭй


Ͳϯ͕Ϯй
Ϯ͕ϱƉ͘Ɖ͘


;Ϯ͘ϵϬϱͿ
;ϳͿ


;ϳϰϮͿ
;ϭϰͿ


;ϳϴϱͿ
;ϯͿ


Ͳϱ͕ϱй
ϯϲϲ͕ϳй


Ϯϰ͕Ϯй


Ϯϯ͕Ϭй


Ϯϭ͕ϱй


ϭ͕ϱƉ͘Ɖ͘


ϵϮϬ
ϳ͕ϳй


ϯϮϱ
ϭϬ͕ϭй


Ϯϯϳ
ϲ͕ϱй


ϯϳ͕ϭй
ϯ͕ϲƉ͘Ɖ͘
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ϰ͘ Z^h>dK^KE^K>/K^
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ


ZΨŵŝůŚƁĞƐ
sĞŶĚĂƌƵƚĂĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ
sĞŶĚĂƐĞŵDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^Ϳ

/ŵƉŽƐƚŽƐĞĞǀŽůƵĕƁĞƐ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ

ƵƐƚŽƐ
ƵƐƚŽƐͬZK>

>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ

ĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵsĞŶĚĂƐ͕'ĞƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ>şƋƵŝĚĂƐ

s'ͬZK>

>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
DĂƌŐĞŵKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů

ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

/Zͬ^ŽƌƌĞŶƚĞƐ
/Zͬ^ŝĨĞƌŝĚŽƐ

>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿ>şƋƵŝĚŽ
DĂƌŐĞŵ>şƋƵŝĚĂ

/dũƵƐƚĂĚŽ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ


ϮϬϭϵ
ϮϮ͘ϳϳϴ
ŶĂ

ϰdϭϵ
ϲ͘ϯϬϱ
Ϭ͕ϳй


ϲ͘ϱϱϱ
ŶĂ


ϰdϭϵǆϰdϭϴ
Ͳϯ͕ϴй
ŶĂ


;Ϯ͘ϳϮϭͿ
ϮϬ͘Ϭϱϳ
ϱϮϮ
ϮϬ͘ϱϳϵ

;ϳϲϲͿ
ϱ͘ϱϯϵ
ϭϯϬ
ϱ͘ϲϲϵ


;ϳϯϳͿ
ϱ͘ϴϭϴ
ϭϮϯ
ϱ͘ϵϰϭ


ϯ͕ϵй
Ͳϰ͕ϴй
ϱ͕ϳй
Ͳϰ͕ϲй


;ϭϱ͘ϲϰϬͿ
ϳϲ͕Ϭй

;ϰ͘ϯϯϱͿ
ϳϲ͕ϱй


;ϰ͘ϲϱϴͿ
ϳϴ͕ϰй


Ͳϲ͕ϵй
Ͳϭ͕ϵƉ͘Ɖ͘


ϰ͘ϵϯϵ
Ϯϰ͕Ϭй

ϭ͘ϯϯϰ
Ϯϯ͕ϱй


ϭ͘Ϯϴϯ
Ϯϭ͕ϲй


ϰ͕Ϭй
ϭ͕ϵƉ͘Ɖ͘


;ϰ͘ϱϵϴͿ
;ϱ͘ϭϯϬͿ
ϱϯϮ

;ϭ͘ϭϳϱͿ
;ϭ͘ϯϬϴͿ
ϭϯϯ


;ϭ͘ϬϮϳͿ
;ϭ͘ϭϭϲͿ
ϴϵ


ϭϰ͕ϰй
ϭϳ͕Ϯй
ϰϵ͕ϰй


Ϯϰ͕ϵй

Ϯϯ͕ϭй


ϭϴ͕ϴй


ϰ͕ϯƉ͘Ɖ͘


ϯϰϭ
ϭ͕ϳй

ϭϱϵ
Ϯ͕ϴй


Ϯϱϲ
ϰ͕ϯй


Ͳϯϳ͕ϵй
Ͳϭ͕ϱƉ͘Ɖ͘


;ϮϳϮͿ
;ϰϴϵͿ
Ϯϭϳ

;ϴϲͿ
;ϭϭϵͿ
ϯϯ


;ϭϯϱͿ
;ϭϵϮͿ
ϱϳ


Ͳϯϲ͕ϯй
Ͳϯϴ͕Ϭй
ͲϰϮ͕ϭй


;ϲϴͿ
ϯ

ϭϯ
;ϭͿ


Ͳ
;ϭͿ


ŶĂ
ŶĂ


ϰ
Ϭ͕Ϭй

ϴϱ
ϭ͕ϱй

ϮϮϴ
ϰ͕Ϭй


ϭϮϬ
Ϯ͕Ϭй

ϭϬϵ
ϭ͕ϴй


ͲϮϵ͕Ϯй
ͲϬ͕ϱƉ͘Ɖ͘

ͲϭϬϵ͕Ϯй
Ϯ͕ϮƉ͘Ɖ͘


ϯϳϴ
ϭ͕ϴй

ϰdϭϴ

ZĞĐĞŝƚĂĚĞsĞŶĚĂƐĞDŝǆĚĞsĞŶĚĂƐ
ǀĞŶĚĂďƌƵƚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚŽ'ƌƵƉŽŝŐĞŵϮϬϭϵƚŽƚĂůŝǌŽƵZΨϮϮ͕ϴďŝůŚƁĞƐ͘
EŽ ϰdϭϵ͕ Ă ǀĞŶĚĂ ďƌƵƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵ Ă ZΨϲ͕ϯ ďŝůŚƁĞƐ͕ ĂŶƚĞ ZΨϲ͕ϲ ďŝůŚƁĞƐ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚŽ ĂŶŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ϯ͕ϴй͕ ĞǆƉůŝĐĂĚĂ ƉĞůŽ ƉůĂŶŽ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ ĚĞ ŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůŽũĂƐ ĐŽŵ ĨŽĐŽ Ğŵ
ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĚĞƐĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚĞĄƌĞĂƐŶŽŶͲĐŽƌĞ;ĨĂƌŵĄĐŝĂƐͿĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĂĄƌĞĂĚĞǀĞŶĚĂƐ͘
ƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂĚĞϮϬϭϵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂZΨϮϬ͕ϲďŝůŚƁĞƐ͘EŽϰdϭϵ͕ĂƌĞĐĞŝƚĂůşƋƵŝĚĂĨŽŝĚĞZΨϱ͕ϳďŝůŚƁĞƐ͕
ĐŽŶƚƌĂZΨϱ͕ϵďŝůŚƁĞƐŶŽϰdϭϴ͕ƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞϰ͕ϲй͘
ŽŵŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŽŝŶşĐŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕĆŽŶŽĨŽƌŵĂƚŽĂƚƵĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĂƐsĞŶĚĂƐĞŵDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^Ϳ
ƐĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ĂƉĞŶĂƐ ƉĂƌĂ Ž ϰdϭϵ͕ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ŵĞƐŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚŽ ĂŶŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ EĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĂƐ ůŽũĂƐ
ƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϭϱ͕ϳй͘
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>ƵĐƌŽƌƵƚŽĞDĂƌŐĞŵƌƵƚĂ
EŽĂŶŽĚĞϮϬϭϵ͕ŽůƵĐƌŽďƌƵƚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂZΨϰ͕ϵďŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂĚĞϮϰ͕Ϭй͘
EŽϰdϭϵ͕ůƵĐƌŽďƌƵƚŽĂƚŝŶŐŝƵZΨϭ͕ϯďŝůŚƁĞƐ͕ϰ͕ϬйŵĂŝŽƌĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂŽŵĞƐŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐŽŵŐĂŶŚŽ
ĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂƐŽďƌĞǀĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐĚĞϭ͕ϵƉ͘Ɖ͘ŶŽƉĞƌşŽĚŽ͘ũƵƐƚĂĚŽƉĞůŽĞĨĞŝƚŽŵŝǆĞŶƚƌĞƚĂĐĂĚŽĞ
sĂƌĞũŽ͕ĂŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϮ͕ϱƉ͘Ɖ͘ĐŽŵƉĂƌĂĚŽĐŽŵϰdϭϴ͘
ĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ŵ ϮϬϭϵ͕ ĂƐ ĞƐƉĞƐĂƐ KƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ƚŽƚĂůŝǌĂƌĂŵ ZΨϰ͕ϲ ďŝůŚƁĞƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ǀĞŶĚĂƐ͕ ŐĞƌĂŝƐ Ğ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ;s'ͿĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŵ͕ĚĞŵĂŶĞŝƌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ͕Ϯϰ͕ϵйĚĂƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ͘
ŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĞŐŵĞŶƚŽŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͕ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĞŵϮϬϭϵĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŵĂ
ZΨϭ͕ϰďŝůŚĆŽ͘
EŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ĂƐs'ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŵĂZΨϯϭϮŵŝůŚƁĞƐ͕ƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞϰ͕ϲйĞŵĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽĂŽŵĞƐŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
ĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽϷ͘
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĞŶŽĂŶŽƌĞůĂĐŝŽŶĂŵͲƐĞĂŝƚĞŶƐŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵŽƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞ
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͘

ZΨŵŝůŚƁĞƐ
ĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵsĞŶĚĂƐ͕'ĞƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ>şƋƵŝĚĂƐ


ϮϬϭϵ
;ϴϮϰͿ
;ϭ͘ϯϱϵͿ
ϱϯϱ

ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ
ϰdϭϵ
ϰdϭϴ
ϰdϭϵǆϰdϭϴ
;ϭϲϳͿ
;ϲϱͿ
ϭϱϲ͕ϵй
;ϯϭϮͿ
;ϭϱϰͿϷ
ϭϬϮ͕ϲй
ϭϰϱ
ϴϵ
ϲϮ͕ϵй

Ϸ/ŶĐůƵŝƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞZΨϭϳϯ͘s'ŶŽƌŵĂůŝǌĂĚĂĠĚĞZΨϯϮϳ͘

/dĞ/dũƵƐƚĂĚŽ
K /d ũƵƐƚĂĚŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğŵ ϮϬϭϵ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ ZΨϯϳϴ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ĐŽŵ ŵĂƌŐĞŵ /d ũƵƐƚĂĚĂ ƐŽďƌĞ ǀĞŶĚĂƐ
ůşƋƵŝĚĂƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĚĞ ϭ͕ϴй͘ ƐƚĞ ǀĂůŽƌ ĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ĞĨĞŝƚŽƐ ŶĆŽͲĐĂŝǆĂ ĞͬŽƵ ŶĆŽͲƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƌĞǀĞƌƐĆŽ ĚĞ
ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ĂũƵƐƚĞƐĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ͕ůƵĐƌŽŽƵƉƌĞũƵşǌŽĞŵǀĞŶĚĂƐĚĞĂƚŝǀŽƐĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
EŽƷůƚŝŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞϮϬϭϵ͕Ž/dũƵƐƚĂĚŽĨŽŝĚĞZΨϮϮϴŵŝůŚƁĞƐ͕ƵŵĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞϭϬϵ͕ϮйĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽϰdϭϴ
;ZΨϭϬϵ ŵŝůŚƁĞƐͿ͕ ĨƌƵƚŽ ĚŽƐ ĂũƵƐƚĞƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ĐŝƚĂĚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͘  DĂƌŐĞŵ /d ũƵƐƚĂĚĂ ƐŽďƌĞ ǀĞŶĚĂƐ
ůşƋƵŝĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵŐĂŶŚŽĚĞϮ͕ϮƉ͘Ɖ͘
ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽ/dĞ/dũƵƐƚĂĚŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽ
;нͿ/Z͕^>>
;нͿZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ>şƋƵŝĚŽ
;нͿĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
;сͿ/d



ϮϬϭϵ

;нͬͲͿĨĞŝƚŽƐŶĆŽͲƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
KƵƚƌŽƐĂũƵƐƚĞƐŶĆŽƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐϸ
;сͿ/dũƵƐƚĂĚŽϷ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚŽ

ϰ
ϲϱ
ϮϳϮ
ϱϴϴ
ϵϮϵ
ϰ͕ϱй


ϰdϭϵ
ϴϱ
;ϭϮͿ
ϴϲ
ϭϰϱ
ϯϬϰ
ϱ͕ϰй


ϰdϭϴ
ϭϮϬ
ϭ
ϭϯϱ
ϵϭ
ϯϰϳ
ϱ͕ϴй


ϰdϭϵǆϰdϭϴ
ͲϮϵ͕Ϯй
ŶĂ
Ͳϯϲ͕ϯй
ϱϵ͕ϯй
ͲϭϮ͕ϰй
ͲϬ͕ϰƉ͘Ɖ͘


;ϱϱϭͿ
;ϯϵϬͿ
;ϭϲϭͿ
ϯϳϴ
ϭ͕ϴй

;ϳϲͿ
;ϲϬͿ
;ϭϲͿ
ϮϮϴ
ϰ͕Ϭй

;ϮϯϴͿ
;ϰϰͿ
;ϭϵϰͿ
ϭϬϵ
ϭ͕ϴй

Ͳϲϴ͕ϭй
ϯϲ͕ϰй
Ͳϵϭ͕ϴй
ϭϬϵ͕Ϯй
Ϯ͕ϮƉ͘Ɖ͘


ϭK/dũƵƐƚĂĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƵŵĂŵĞĚŝĕĆŽŶĆŽĐŽŶƚĄďŝůĞůĂďŽƌĂĚĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽ/dĂĐƌĞƐĐŝĚŽ;ŽƵĚĞĐƌĞƐĐŝĚŽͿĚĞŝƚĞŶƐŶĆŽͲƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕
ŶĆŽͲŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ŽƵ ĚĞ ĞĨĞŝƚŽ ŶĆŽͲĐĂŝǆĂ͕ ĐŽŵŽ ƌĞǀĞƌƐĆŽ ĚĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͕ ĂũƵƐƚĞ Ă ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ͕ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌŽƐ ŝƚĞŶƐ ŶĆŽͲ
ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘
Ϯ/ŶĐůƵŝƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĞĐƵƐƚŽƐĚĞĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĞůŽũĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘
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ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
EŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĨŝƐĐĂů ĚĞ ϮϬϭϵ͕ Ž ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ƚŽƚĂůŝǌŽƵ ZΨϮϳϮ ŵŝůŚƁĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͕ Ğŵ ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚĞ
ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ;ũƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐͿĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͘
EŽ ϰdϭϵ͕ ĞƐƚĞ ǀĂůŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵ Ă ZΨϴϲ ŵŝůŚƁĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ͕ Ğŵ ĐŽŵƉĂƌĂĕĆŽ Ă ZΨϭϯϱ ŵŝůŚƁĞƐ ŶĞŐĂƚŝǀŽƐ ŶŽ ϰdϭϴ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽăƌĞĚƵĕĆŽĚĞũƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĞĂŽĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽĚĞůŽũĂƐ;ĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞ
ƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽͿ͘
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
:ƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůƉĂƐƐŝǀĂ

ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ
:ƵƌŽƐĂƚŝǀŽƐ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĂƚŝǀĂ

ϮϬϭϵ ϰdϭϵ ϰdϭϴ ϰdϭϵǆϰdϭϴ
;ϮϳϮͿ ;ϴϲͿ ;ϭϯϱͿ
Ͳϯϲ͕ϯй
;ϰϴϵͿ ;ϭϭϵͿ ;ϭϵϮͿ
Ͳϯϴ͕Ϭй
;ϲϬͿ ;ϭϲͿ ;ϭϵͿ
Ͳϭϱ͕ϴй
;ϮϮϯͿ ;ϱϱͿ ;ϭϬϭͿ
Ͳϰϱ͕ϱй
;ϭϵϱͿ ;ϰϱͿ ;ϳϭͿ
Ͳϯϲ͕ϲй
;ϭϭͿ
;ϯͿ
;ϭͿ
ϮϬϬ͕Ϭй




Ϯϭϳ
ϴϰ
ϰϮ
ϴϰ
ϳ

ϯϯ
Ϯϭ
Ͳ
ϵ
ϯ

ϱϳ
;ϭϴͿ
ϭϯ
ϱϬ
ϭϮ

ͲϰϮ͕ϭй
ͲϮϭϲ͕ϳй
ŶĂ
ͲϴϮ͕Ϭй
Ͳϳϱ͕Ϭй


>ƵĐƌŽ>şƋƵŝĚŽ
 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌŽƵ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĞ ZΨϰ͕Ϭ ŵŝůŚƁĞƐ Ğŵ ϮϬϭϵ͘ EŽ ƋƵĂƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚŽ ĂŶŽ͕ Ž ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ
ĂƚŝŶŐŝƵ ZΨϴϱ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ƌĞǀĞƌƚĞŶĚŽ ƉƌĞũƵşǌŽƐ ŶŽ ϭdϭϵ Ğ Ϯdϭϵ͘ ƐƚĞ ǀĂůŽƌ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵ Ă ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ Ğŵ Ϯϵ͕Ϯй
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂŽŵĞƐŵŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞǀŝĚŽĂŽĂũƵƐƚĞĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĞĂŝƚĞŶƐŶĆŽͲ
ƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘
ŵĂƌŐĞŵůşƋƵŝĚĂƐŽďƌĞĂƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂƉĂƐƐŽƵĚĞϮ͕ϬйĂϭ͕ϱй͕ĚĞǀŝĚŽăŵĞŶŽƌĚŝůƵŝĕĆŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĨŝǆĂƐ͕
ĐŽŵŽĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĞǆƉůŝĐĂĚŽ͕ĞĂĨĂƚŽƌĞƐŶĆŽͲƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͘ŵƌĞůĂĕĆŽăƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĨĂǌĞŵŽƐŶŽƚĂƌƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƵŵĂ
ĚŝůƵŝĕĆŽŐƌĂĚƵĂůĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĨŝǆĂƐĐŽŵĂĐƵƌǀĂĚĞƌĂŵƉͲƵƉĚĂƐůŽũĂƐƌĞŝŶĂƵŐƵƌĂĚĂƐŶŽĂŶŽ͘

ϱ͘ /Es^d/DEdK^͕E/s/DEdK'^dK/y

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
ŵ ϮϬϭϵ͕ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚŽƚĂůŝǌĂƌĂŵ ZΨϲϯϳ͕Ϭ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĐŽŶǀĞƌƐĆŽ Ğ ƌĞĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůŽũĂƐ͕
ƌĞĨŽƌŵĂƐĞŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ͕ĂůĠŵĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵd/;ŝŶĐůƵŝŶĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐͿĞŽƵƚƌŽƐ͘
EŽϰdϭϵ͕ŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŵĂϯϰϱ͕ϭŵŝůŚƁĞƐ͕ŵĂŝƐĚĞƐĞƚĞǀĞǌĞƐŽǀĂůŽƌƌĞůĂƚŝǀŽĂŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽĚŽ
ĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚŽ'ƌƵƉŽŝŐĚĞ͗
x
x
x
x
x


dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂƐůŽũĂƐĚŽtĂůŵĂƌƚĞŵ/'͖
dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽĚĞŚŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĞŵůŽũĂƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽ͕ĐŽŵŵĞůŚŽƌƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͖
ZĞĨŽƌŵĂƐĞŵŽĚĞƌŶŝǌĂĕĆŽĚĞůŽũĂƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽǀĂƌĞũŽ͕ĐŽŵĨŽĐŽĞŵĂƵŵĞŶƚŽĚĞƌĞĐĞŝƚĂƉŽƌŵĞƚƌŽƋƵĂĚƌĂĚŽ͖
WƌŽũĞƚŽƐĚĞĞĨŝĐŝġŶĐŝĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͖Ğ
ŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĞZWĂƉĂƌƚĂĚŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚŽtĂůŵĂƌƚ;͞dƌĂŶƐŝĕĆŽĚĞ^ŝƐƚĞŵĂ͟Ϳ͘
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K ϰdϭϵ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƵ ϱϰ͕Ϯй ĚŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ϮϬϭϵ͘  ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚŽ ƷůƚŝŵŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ƌĞĨůĞƚĞ Ž
ĂǀĂŶĕŽ ŐƌĂĚƵĂů ĚĂ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϵ Ğ Ž ĨŽĐŽ Ğŵ ƌĞĂďĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ůŽũĂƐ
ƌĞĨŽƌŵĂĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽƋƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ƋƵĞĠ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŽŵĂŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞǀĞŶĚĂƐ͘
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
ŽŶǀĞƌƐĆŽĞďĞƌƚƵƌĂƐĚĞ>ŽũĂƐ
ZĞĨŽƌŵĂƐĞDĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
d/
KƵƚƌŽƐ
dŽƚĂů/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ

ϮϬϭϵ
ϭϭϬ͕ϳ
ϯϯϯ͕Ϯ
ϵϵ͕ϱ
ϵϯ͕ϲ
ϲϯϳ͕Ϭ

ϰdϭϵ
ϲϳ͕ϲ
ϭϵϬ͕ϵ
ϯϱ͕ϵ
ϱϬ͕ϳ
ϯϰϱ͕ϭ

ϰdϭϴ
sĂƌ͘
Ϭ͕ϰ ϭϲϴϬϬ͕Ϭй
ϮϬ͕ϰ ϴϯϱ͕ϴй
ϭϳ͕ϭ ϭϬϵ͕ϵй
ϵ͕ϰ ϰϯϵ͕ϰй
ϰϳ͕ϯ ϲϮϵ͕ϲй

şǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕Ž'ƌƵƉŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂĐĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽĚĞZΨϰϯϱŵŝůŚƁĞƐĚĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽŝŵƉĂĐƚŽĚŽ/&Z^
ϭϲ͘EĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ĞŶĨĂƚŝǌĂŵŽƐƋƵĞŶĆŽŚĄĐƌĠĚŝƚŽƚŽŵĂĚŽĐŽŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ŵ^ĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂŝŶŝĐŝŽƵƵŵĂŽƉĞƌĂĕĆŽĐŽŵŽ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ;&/
&ϱϬϬƉůƵƐͿ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵĂŶŽǀĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞĨĂƚƵƌĂƐĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕
Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂ Ă ƐĞƵƐ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ĂŽƐ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƚƌĂďĂůŚĂƌĞŵĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĂůŝŶŚĂĠŽƉĐŝŽŶĂůĞƚĞŵ
ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͘
ĂŝǆĂ>şƋƵŝĚŽ;şǀŝĚĂůşƋƵŝĚĂͿͲ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
ŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĂŝǆĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĂŝǆĂ
ĂŝǆĂ>şƋƵŝĚŽ;şǀŝĚĂ>şƋƵŝĚĂͿͲǆĐůƵŝŶĚŽĞĨĞŝƚŽƐĚŽ/&Z^ϭϲ

ϰdϭϵ

ϰdϭϴ

Ͳ
ϰϯϱ
ϰϯϱ

Ͳ
ϰϳϰ
ϰϳϰ

ϰdϮϬǆϰdϭϵ
ŶĂ
Ͳϴ͕Ϯй
Ͳϴ͕Ϯй


ĂƉŝƚĂůĚĞ'ŝƌŽKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ŵϮϬϭϵ͕ĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƚƌĂďĂůŚŽƵĐŽŵĨŽĐŽĞŵƌĞĚƵǌŝƌƐƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ŶŽƋƵĞƚĂŶŐĞăŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚĞŶşǀĞŝƐĂĚĞƋƵĂĚŽƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞ͕ĂůŝĂĚŽăŐĞƐƚĆŽĚĞƉƌĂǌŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕
ůĞǀĂŶĚŽĂƵŵĂŵĞůŚŽƌŝĂĚĞϮϱĚŝĂƐƉĂƌĂϭϰĚŝĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ͘ĞǀŽůƵĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌŽďƐĞƌǀĂĚĂĂďĂŝǆŽ͘
ĂƉŝƚĂůĚĞ'ŝƌŽŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ;ZΨDŝůŚƁĞƐͿ

ϰdϭϵ

ŝĂƐ

ϰdϭϴ

ŝĂƐ

ƐƚŽƋƵĞƐ;ΎͿ

Ϯ͘ϳϮϭ

ϱϯ

Ϯ͘ϴϳϬ

ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ;ΎΎͿ

ϭ͘ϳϬϲ

Ϯϴ

ϭ͘ϴϴϴ

Ϯϳ

;ϯ͘ϱϱϬͿ

;ϲϳͿ

;Ϯ͘ϵϲϭͿ

;ϱϯͿ

ϴϳϳ

ϭϰ

ϭ͘ϳϵϳ

Ϯϱ

&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ;ΎΎΎͿ
ĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ

ϱϭ


;ΎͿƐƚŽƋƵĞůşƋƵŝĚŽĚĞƉƌŽǀŝƐƁĞƐ͘
;ΎΎͿŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƐĚĞĚƵƉůŝĐĂƚĂƐ͘
;ΎΎΎͿ&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽŶĞŐſĐŝŽ͕ůşƋƵŝĚŽƐĚĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŵĂƚƌĂƐŽƐĞ&ĂĐƚŽƌŝŶŐ͘



ϲ͘ ^'
^ŽŵŽƐ Ƶŵ ŐƌƵƉŽ ĨŽĐĂĚŽ Ğŵ ĐƵŝĚĂƌ ĚĞ ŶŽƐƐĂ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ Ğ ĚĞ ŶŽƐƐŽ ƉůĂŶĞƚĂ͘ ĞŶƚƌĞ ŶŽƐƐĂƐ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂƐ Ğŵ
ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐ͗
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů;Ϳ
WƌŽŐƌĂŵĂWĞĐƵĄƌŝĂ^ƵƐƚĞŶƚĄǀĞů
WƌŽŵŽǀĞŵŽƐĂƉĞĐƵĄƌŝĂƐƵƐƚĞŶƚĄǀĞů͘hƚŝůŝǌĂŵŽƐƵŵƐŝƐƚĞŵĂĚĞŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞĐĂƌŶĞďŽǀŝŶĂŶŽƌĂƐŝů͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽ
ƋƵĞĂƉƌŽĚƵĕĆŽŶĆŽƐĞũĂŽƌŝƵŶĚĂĚĞĄƌĞĂƐĚĞĚĞƐŵĂƚĂŵĞŶƚŽŽƵƉƌŽƚĞĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĐŽŵŽƚĞƌƌĂƐŝŶĚşŐĞŶĂƐ͘ůĠŵĚĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂƌĂƐĨĂǌĞŶĚĂƐĚĂŵĂǌƀŶŝĂ͕ŶŽƐƐŽƉƌŽŐƌĂŵĂƚĂŵďĠŵŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐĚŽĞƌƌĂĚŽ͘
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ĐŽŶŽŵŝĂĚĞŶĞƌŐŝĂ
ƚĠŽĨŝŶĂůĚĞϮϬϭϵ͕ŝŶƐƚĂůĂŵŽƐŝůƵŵŝŶĂĕĆŽ>ĞŵϮϲϳůŽũĂƐĐŽŶĨŝƌŵĂƌ͘dĂŵďĠŵƚƌĂďĂůŚĂŵŽƐƉĂƌĂĂƉƌŽǀĞŝƚĂƌŵĞůŚŽƌ
Ă ůƵǌ ŶĂƚƵƌĂů͘  ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ ƚĞǀĞ ĐŽŵŽ ŽďũĞƚŝǀŽ ŐĞƌĂƌ ƵŵĂ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŵĠĚŝĂ ĚĞ ϭϱй ŶŽ ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĞŶĞƌŐŝĂ ĞůĠƚƌŝĐĂ͕
ĚŝŵŝŶƵŝŶĚŽ Ž ŝŵƉĂĐƚŽ ĂŵďŝĞŶƚĂů͕ ĂůĠŵ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚĂƌ Ă ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĚĂƐ ůąŵƉĂĚĂƐ Ğ ĐƌŝĂƌ ĂŵďŝĞŶƚĞƐ ŵĂŝƐ ĂŐƌĂĚĄǀĞŝƐ Ğ
ĞĨŝĐŝĞŶƚĞƐ͘
ŶĞƌŐŝĂƐZĞŶŽǀĄǀĞŝƐ
ƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ϳϬй ĚĂ ĞŶĞƌŐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚĂ Ğŵ ŶŽƐƐĂ ŽƉĞƌĂĕĆŽ Ġ ĞǆƚƌĂşĚĂ ĚĞ ĨŽŶƚĞƐ ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐ͘ ƐƚĂŵŽƐ ĞŶƚƌĞ ŽƐ
ŵĂŝŽƌĞƐĐŽŵƉƌĂĚŽƌĞƐĚŽDĞƌĐĂĚŽ>ŝǀƌĞĚĞŶĞƌŐŝĂŶŽƌĂƐŝů͘
ZĞĐŝĐůĂŐĞŵĚĞZĞƐşĚƵŽƐ
ŽƚŽƚĂůĚĞƌĞƐşĚƵŽƐŐĞƌĂĚŽƐĞŵŶŽƐƐĂŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĐĞƌĐĂĚĞϰϬйƐĆŽĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĐŝĐůĂŐĞŵĞĐŽŵƉŽƐƚĂŐĞŵ͘
^ŽĐŝĂů;^Ϳ
&ŽƌŵĂĕĆŽĚĞWƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĚĞsĂƌĞũŽ
&ŽƌŵĂŵŽƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĐŽŵĨŽĐŽŶŽƐĞŐŵĞŶƚŽǀĂƌĞũŝƐƚĂĞŵŶŽƐƐĂƐĐŽůĂ^ŽĐŝĂůĚŽsĂƌĞũŽ͘
ƚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ĂĞƐĐŽůĂƉŽƐƐƵŝƚƌġƐŶƷĐůĞŽƐ͗ŶŽƐŵƵŶŝĐşƉŝŽƐĚĞKƐĂƐĐŽ;^WͿ͕^ĂůǀĂĚŽƌ;ͿĞZĞĐŝĨĞ;WͿ͘ŽƐũŽǀĞŶƐƋƵĞ
ƚĞƌŵŝŶĂŵĂ^s͕ϴϬйƐĆŽŝŶƐĞƌŝĚŽƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘
ŵϮϬϭϵ͕ĂƐĐŽůĂƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŝǌŽƵϲϯϬũŽǀĞŶƐĞŶƚƌĞϭϳĞϮϰĂŶŽƐ͕ĚĂƐĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐŽŶĚĞĂƚƵĂŵŽƐ͘
WƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŶĐĞŶƚŝǀŽăŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ&ĂŵŝůŝĂƌ
DĂŝƐĚĞϲ͘ϱϬϬĨĂŵşůŝĂƐĨĂǌĞŵƉĂƌƚĞĚŽůƵďĞĚŽƐWƌŽĚƵƚŽƌĞƐ͘KƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƋƵĞĠƵŵĂŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉƌŽŵŽǀĞ
ĂĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂĨĂŵŝůŝĂƌĞĂũƵĚĂĂŵĞůŚŽƌĂƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽŶŽĐĂŵƉŽ͕ĂůĠŵĚĞůĞǀĂƌƉƌŽĚƵƚŽƐŵĂŝƐĨƌĞƐĐŽƐĞĚĞ
ŵĂŝŽƌƋƵĂůŝĚĂĚĞĂŽƐĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ͘
ŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
WƌŽŵŽǀĞŵŽƐĂĚŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞĞŵŶŽƐƐĂƐƵŶŝĚĂĚĞƐĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘
ŵϮϬϭϵ͕ĂƉƌŽƉŽƌĕĆŽĨĞŵŝŶŝŶĂĞŵŶŽƐƐŽƋƵĂĚƌŽĂƚŝŶŐŝƵϱϰй͕ŽƵƐĞũĂ͕ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞϮϳŵŝůĚŽƐĐĞƌĐĂĚĞϱϬŵŝů
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐͬĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĚŽŐƌƵƉŽƐĆŽŵƵůŚĞƌĞƐ͘ƉƌĞƐĞŶĕĂĨĞŵŝŶŝŶĂĂůĐĂŶĕŽƵϰϮйĞŵĐĂƌŐŽƐĚĞůŝĚĞƌĂŶĕĂĐŽŵŽ͗
ŐĞƌĞŶƚĞƐ͕ĚŝƌĞƚŽƌĂƐ͕ĐŽŽƌĚĞŶĂĚŽƌĂƐĞĞŶĐĂƌƌĞŐĂĚĂƐĚĞůŽũĂƐ͕ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐĞĞŶƚƌŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͘
Governança Corporativa (G)
ƚŝĐĂĞŽŵƉůŝĂŶĐĞ
 ĠƚŝĐĂ Ġ ƵŵĂ ĚĞ ŶŽƐƐĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ͕ ƋƵĞ ŶŽƌƚĞŝĂ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ƚŽŵĂĚĂƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ƋƵĞ ĞŶǀŽůǀĂŵ ĐůŝĞŶƚĞƐ͕
ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͕ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘
EŽƐƐŽĐſĚŝŐŽĚĞĠƚŝĐĂĞĚĞĐŽŵďĂƚĞăĐŽƌƌƵƉĕĆŽĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĞŵŶŽƐƐŽƐŝƚĞ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŐ͘ĐŽŵ͘ďƌͬƐŽďƌĞͲŽͲ
ŐƌƵƉŽͬĞƚŝĐĂͲĞͲĐŽŵƉůŝĂŶĐĞͿ͘ dĂŵďĠŵ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂŵŽƐ Ƶŵ ĐĂŶĂů ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ĚĞ ŶŽƐƐĂ ƌĞĚĞ ĚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉŽƐƐĂŵĞƐĐůĂƌĞĐĞƌĚƷǀŝĚĂƐĞƌĞƉŽƌƚĂƌǀŝŽůĂĕƁĞƐĂŽſĚŝŐŽĚĞƚŝĐĂĞăWŽůşƚŝĐĂĚĞŽŵďĂƚĞăŽƌƌƵƉĕĆŽ͘
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ϳ͘ ǀŽůƵĕĆŽĚĞ>ŽũĂƐƉŽƌ&ŽƌŵĂƚŽ




,ǇƉĞƌ
^ƵƉĞƌ
^ĂŵΖƐůƵď
DĂǆǆŝ
dŽĚŽŝĂ
&ĂƌŵĄĐŝĂƐ
WŽƐƚŽƐ


sĂƌĞũŽ
ƚĂĐĂĚŽ









 



ϰdϭϴ
ƌĞĂĚĞsĞŶĚĂƐ
ϬϬϬŵϸ
ϴϰϬ
ϭϴϲ
ϭϲϴ
ϭϲϳ
ϵϲ
ϵ
Ŷ͘Ă͘

>ŽũĂƐ
ϭϮϴ
ϭϬϵ
Ϯϳ
ϰϯ
ϭϯϭ
ϭϴϳ
ϭϰ


ϯϲϴ
ϳϬ




>ŽũĂƐ
ŽŶǀĞƌƚŝĚĂƐ
Ͳϲ
Ϭ
ϰ
Ϯ
Ϭ
Ϭ
Ϭ











ϭ͘ϭϮϮ 
ϯϯϱ 

ǀĞŶƚŽƐŶŽWĞƌşŽĚŽ
>ŽũĂƐ
>ŽũĂƐ
ZĞĨŽƌŵĂĚĂƐ
&ĞĐŚĂĚĂƐ
ϱϲ
Ͳϲ
Ϭ
Ͳϵ
Ϭ
Ϭ
ϯϵ
Ϭ
Ϭ
ͲϮϭ
Ϭ
Ͳϴϴ
Ϭ
Ͳϭ




Ͳϲ
ϲ


ϱϲ
ϯϵ











Ͳϯϲ 
Ϭ 

ϰdϭϵ
ƌĞĂĚĞsĞŶĚĂƐ
ϬϬϬŵϸ
ϳϱϭ
ϭϳϯ
ϭϵϯ
ϭϳϴ
ϴϱ
ϱ
Ŷ͘Ă͘

>ŽũĂƐ



ϭϭϲ
ϭϬϬ
ϯϭ
ϰϱ
ϭϭϬ
ϵϵ
ϭϯ



ϯϮϲ
ϳϲ

ϭ͘ϬϬϵ
ϯϳϭ

ϴ͘ ĂůĂŶĕŽ




ƚŝǀŽ

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ

ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ


/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
/ŶƚĂŶŐşǀĞů

dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽ

























ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
 

ĚĞǌͬϭϵ 
ĚĞǌͬϭϴ
 

ϱ͘ϭϯϭ 
ϱ͘ϮϱϬ
ϰϯϱ 
ϰϳϰ
ϭ͘ϲϯϴ 
ϭ͘ϱϴϴ

Ϯ͘ϳϳϮ
Ϯ͘ϳϮϵ
ϭϳϭ 
ϯϮϵ

ϭϭϱ
ϭϯϬ
 


Ϯ͘ϳϳϵ
ϭ͘ϵϬϱ
ϭ͘ϵϱϴ 
ϭ͘Ϭϰϳ
ϳϰϲ 
ϳϵϲ
ϳϱ 
ϲϮ
 

ϲ͘ϳϲϵ 
ϰ͘ϵϵϱ
ϯ͘ϴϴϮ 
ϯ͘ϰϲϯ
Ϯ͘ϰϰϱ 
ϭ͘ϭϭϴ

ϰϰϮ
ϰϭϰ
 


ϵ͘ϱϰϴ
ϲ͘ϵϬϬ
 

ϭϰ͘ϲϳϵ 
ϭϮ͘ϭϱϬ


























WĂƐƐŝǀŽ

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ

WĂƐƐŝǀŽEĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ

dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ























ĚĞǌͬϭϵ 
 
ϰ͘Ϯϰϲ 
ϯ͘Ϯϴϭ 
ϭϰϬ 
ϭϰϬ 
Ϯϱϵ 
ϰϮϲ 
 
ϱ͘ϲϳϬ 
Ϯ͘ϵϱϱ 
ϯϬϳ 
Ϯϯϰ 
Ϯ͘Ϭϳϳ 
ϵϳ 
 
ϰ͘ϳϲϯ 
ϭϴϮ 
ϰ͘ϱϵϴ 
;ϭϳͿ 
 
ϭϰ͘ϲϳϵ 

ĚĞǌͬϭϴ

ϰ͘Ϯϰϯ
ϯ͘ϯϴϭ
ϰϬ
ϴϯ
ϯϬϲ
ϰϯϯ

ϰ͘ϮϯϬ
ϭ͘ϳϰϵ
Ͳ
ϯϭϭ
Ϯ͘ϭϱϱ
ϭϱ

ϯ͘ϲϳϳ
ϯϯ
ϯ͘ϲϳϮ
;ϮϴͿ

ϭϮ͘ϭϱϬ
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/d
DĂƌŐĞŵ/d
/dũƵƐƚĂĚŽ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ


ZΨŵŝůŚƁĞƐ
sĞŶĚĂƌƵƚĂĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ
sĞŶĚĂƐĞŵDĞƐŵĂƐ>ŽũĂƐ;^^^Ϳ

/ŵƉŽƐƚŽƐĞĞǀŽůƵĕƁĞƐ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ

ƵƐƚŽƐ
ƵƐƚŽƐͬZK>

>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ

ĞƐƉĞƐĂƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵsĞŶĚĂƐ͕'ĞƌĂŝƐĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ;ĞƐƉĞƐĂƐͿKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ>şƋƵŝĚĂƐ

s'ͬZK>

>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
DĂƌŐĞŵKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů

ZĞƐƵůƚĂĚŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

/Zͬ^ŽƌƌĞŶƚĞƐ
/Zͬ^ŝĨĞƌŝĚŽƐ

>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿ>şƋƵŝĚŽ
DĂƌŐĞŵ>şƋƵŝĚĂ

ϵ͘ Z



Ϯ͘ϰϭϰ
ϯϰ
Ϯ͘ϰϰϴ

;Ϯ͘ϬϯϭͿ
ϴϯ͕Ϭй

ϰϭϳ
ϭϳ͕Ϭй

;ϮϱϮͿ
;ϮϱϰͿ
Ϯ

ϭϬ͕ϰй

ϭϲϱ
ϲ͕ϳй











ϭϵϰ
ϳ͕ϵй
Ϯϭϱ
ϴ͕ϴй

ϴ͘ϰϰϵ
ϭϯϰ
ϴ͘ϱϴϯ

;ϳ͘ϭϭϴͿ
ϴϮ͕ϵй

ϭ͘ϰϲϱ
ϭϳ͕ϭй

;ϴϲϮͿ
;ϴϲϲͿ
ϰ

ϭϬ͕ϭй

ϲϬϯ
ϳ͕Ϭй











ϲϲϴ
ϳ͕ϴй
ϳϬϬ
ϴ͕Ϯй






ϭϳϮ
ϳ͕ϱй
ϭϳϱ
ϳ͕ϲй



ϭϲϮ
ϳ͕ϭй











ϳ͕ϳй


;ϭϳϰͿ
;ϭϳϳͿ
ϯ


ϯϯϲ
ϭϰ͕ϳй


;ϭ͘ϵϱϳͿ
ϴϱ͕ϯй


Ϯ͘Ϯϲϳ
Ϯϲ
Ϯ͘Ϯϵϯ


ƚĂĐĂĚŽ
ϰdϭϴ





ϰdϭϵ





ϮϬϭϵ





ϭϮ͕ϴй
Ϭ͕ϰƉ͘Ɖ͘
ϮϮ͕ϵй
ϭ͕ϮƉ͘Ɖ͘



ϭ͕ϵй
ͲϬ͕ϰƉ͘Ɖ͘











Ϯ͕ϳƉ͘Ɖ͘


ϰϰ͕ϴй
ϰϯ͕ϱй
ŶĂ


Ϯϰ͕ϭй
Ϯ͕ϯƉ͘Ɖ͘


ϯ͕ϴй
ͲϮ͕ϯƉ͘Ɖ͘


ϲ͕ϱй
ϯϬ͕ϴй
ϲ͕ϴй


ϰdϭϵǆϰdϭϴ





ϳϵϳ
ϲ͕ϲй
ϵϮϬ
ϳ͕ϳй



ϱϲϮ
ϰ͕ϳй











Ϯϰ͕Ϯй


;Ϯ͘ϵϭϮͿ
;Ϯ͘ϵϬϱͿ
;ϳͿ


ϯ͘ϰϳϰ
Ϯϵ͕Ϭй


;ϴ͘ϱϮϮͿ
ϳϭ͕Ϭй


ϭϭ͘ϲϬϴ
ϯϴϴ
ϭϭ͘ϵϵϲ


ϮϬϭϵ





Ϯϱϵ
ϴ͕Ϭй
ϯϮϱ
ϭϬ͕ϭй



ϭϲϭ
ϱ͕Ϭй











Ϯϯ͕Ϭй


;ϳϱϲͿ
;ϳϰϮͿ
;ϭϰͿ


ϵϭϳ
Ϯϴ͕ϱй


;Ϯ͘ϯϬϰͿ
ϳϭ͕ϱй


ϯ͘ϭϮϱ
ϵϲ
ϯ͘ϮϮϭ


ϰdϭϵ





Ϯϭϵ
ϲ͕Ϭй
Ϯϯϳ
ϲ͕ϱй



ϭϱϵ
ϰ͕ϰй











Ϯϭ͕ϱй


;ϳϴϴͿ
;ϳϴϱͿ
;ϯͿ


ϵϰϳ
Ϯϲ͕Ϭй


;Ϯ͘ϳϬϭͿ
ϳϰ͕Ϭй


ϯ͘ϱϱϭ
ϵϳ
ϯ͘ϲϰϴ


sĂƌĞũŽ
ϰdϭϴ





ϭϴ͕ϯй
Ϯ͕ϬƉ͘Ɖ͘
ϯϳ͕ϭй
ϯ͕ϲƉ͘Ɖ͘



ϭ͕ϯй
Ϭ͕ϲƉ͘Ɖ͘











ϭ͕ϱƉ͘Ɖ͘


Ͳϰ͕ϭй
Ͳϱ͕ϱй
ŶĂ


Ͳϯ͕Ϯй
Ϯ͕ϱƉ͘Ɖ͘


Ͳϭϰ͕ϳй
ͲϮ͕ϱƉ͘Ɖ͘


ͲϭϮ͕Ϭй
Ͳϭ͕Ϭй
Ͳϭϭ͕ϳй


ϰdϭϵǆϰdϭϴ















;ϭϰϵͿ

;ϯϭϮͿ


;ϭ͘ϮϰϯͿ




;ϭϲϳͿ












;ϭϲϳͿ
;ϯϭϮͿ
ϭϰϱ



















;ϯϬϰͿ


;ϰϰͿ




;ϲϱͿ












;ϲϱͿ
;ϭϱϰͿ
ϴϵ




ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ
ϰdϭϵ
ϰdϭϴ















;ϱϯϲͿ




;ϴϮϰͿ












;ϴϮϰͿ
;ϭ͘ϯϱϵͿ
ϱϯϱ




ϮϬϭϵ

Ϯ͕ϲй


Ϯϯϴ͕ϲй




ϭϱϲ͕ϵй












ϭϱϲ͕ϵй
ϭϬϮ͕ϲй
ϲϮ͕ϵй




ϰdϭϵǆϰdϭϴ















ϭϯ
;ϭͿ

ϴϱ
ϭ͕ϱй


;ϲϴͿ
ϯ

ϰ
Ϭ͕Ϭй


ϯϬϰ
ϱ͕ϰй
ϮϮϴ
ϰ͕Ϭй

;ϴϲͿ
;ϭϭϵͿ
ϯϯ


;ϮϳϮͿ
;ϰϴϵͿ
Ϯϭϳ


ϵϮϵ
ϰ͕ϱй
ϯϳϴ
ϭ͕ϴй

ϭϱϵ
Ϯ͕ϴй


Ϯϯ͕ϭй


;ϭ͘ϭϳϱͿ
;ϭ͘ϯϬϴͿ
ϭϯϯ


ϭ͘ϯϯϰ
Ϯϯ͕ϱй


;ϰ͘ϯϯϱͿ
ϳϲ͕ϱй


;ϳϲϲͿ
ϱ͘ϱϯϵ
ϭϯϬ
ϱ͘ϲϲϵ


ϯϰϳ
ϱ͕ϴй
ϭϬϵ
ϭ͕ϴй

ϭϮϬ
Ϯ͕Ϭй


Ͳ
;ϭͿ


;ϭϯϱͿ
;ϭϵϮͿ
ϱϳ


Ϯϱϲ
ϰ͕ϯй


ϭϴ͕ϴй


;ϭ͘ϬϮϳͿ
;ϭ͘ϭϭϲͿ
ϴϵ


ϭ͘Ϯϴϯ
Ϯϭ͕ϲй


;ϰ͘ϲϱϴͿ
ϳϴ͕ϰй


;ϳϯϳͿ
ϱ͘ϴϭϴ
ϭϮϯ
ϱ͘ϵϰϭ


ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϰdϭϵ
ϰdϭϴ
ϲ͘ϯϬϱ
ϲ͘ϱϱϱ
Ϭ͕ϳй
ŶĂ



ϯϰϭ
ϭ͕ϳй


Ϯϰ͕ϵй


;ϰ͘ϱϵϴͿ
;ϱ͘ϭϯϬͿ
ϱϯϮ


ϰ͘ϵϯϵ
Ϯϰ͕Ϭй


;ϭϱ͘ϲϰϬͿ
ϳϲ͕Ϭй


;Ϯ͘ϳϮϭͿ
ϮϬ͘Ϭϱϳ
ϱϮϮ
ϮϬ͘ϱϳϵ


ϮϬϭϵ
ϮϮ͘ϳϳϴ
ŶĂ




ͲϭϮ͕ϰй
ͲϬ͕ϰƉ͘Ɖ͘
ϭϬϵ͕Ϯй
Ϯ͕ϮƉ͘Ɖ͘

ͲϮϵ͕Ϯй
ͲϬ͕ϱƉ͘Ɖ͘


ŶĂ
ŶĂ


Ͳϯϲ͕ϯй
Ͳϯϴ͕Ϭй
ͲϰϮ͕ϭй


Ͳϯϳ͕ϵй
Ͳϭ͕ϱƉ͘Ɖ͘


ϰ͕ϯƉ͘Ɖ͘


ϭϰ͕ϰй
ϭϳ͕Ϯй
ϰϵ͕ϰй


ϰ͕Ϭй
ϭ͕ϵƉ͘Ɖ͘


Ͳϲ͕ϵй
Ͳϭ͕ϵƉ͘Ɖ͘


ϯ͕ϵй
Ͳϰ͕ϴй
ϱ͕ϳй
Ͳϰ͕ϲй


ϰdϭϵǆϰdϭϴ
Ͳϯ͕ϴй
ŶĂ
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ϭϬ͘&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ





ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
 

ϮϬϭϵ 
ϮϬϭϴ


>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽͬƉĞƌşŽĚŽ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ
KƵƚƌŽƐĂũƵƐƚĞƐŶĆŽͲĐĂŝǆĂ


ϰ



>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĂũƵƐƚĂĚŽ

sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͗
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ





ϱϴϵ 
;ϴϲͿ 
ϱϬϳ 
 
 
;ϲϬͿ 
;ϭϲϯͿ 
;ϯϬϮͿ 
;ϭϬϬͿ 
;ϯϱϯͿ 
ϲϬ 


;ϮϴͿ



ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
sĞŶĚĂĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ĚŝĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ĂŝǆĂͬĐŝƐĆŽĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

;ϰϭϭͿ 
 
 
ϮϬ 
;ϲϯϳͿ 
Ͳ 

;ϮϱϵͿ



ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽͲWƌŝŶĐŝƉĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽͲ:ƵƌŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

;ϲϭϳͿ 
 
 
;ϭϯϴͿ 
;ϭϰϯͿ 
ϯϬϳ 
ϵϲϯ 

;ϭϬϱͿ



ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ


ϵϴϵ 
 

ϲϳϱ


ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ

ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĨŝŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ


;ϯϵͿ 
 
ϰϳϰ 
ϰϯϱ 
 

ϯϭϭ


ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ

;ϯϵͿ 

ϯϭϭ

ϭϴϱ
ϵϯ
ϮϱϬ


;ϵϴϴͿ
;ϭϳϲͿ
;ϭϱϲͿ
ϭ͘Ϯϲϳ
;ϮϭϰͿ
;ϮϰϮͿ

Ϯϴ
;ϲϭͿ
;ϳϮͿ

;ϳϱͿ
Ͳ
Ͳ
ϳϱϬ

ϭϲϯ
ϰϳϰ
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ϭϭ͘ŶĞǆŽ
ƐůŽũĂƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽĞǀĂƌĞũŽĞŶĐŽŶƚƌĂŵͲƐĞĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐƉŽƌϭϳĞƐƚĂĚŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ͕ĂůĠŵĚŽĚŝƐƚƌŝƚŽĨĞĚĞƌĂů͕
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂďĂŝǆŽ͘

>ŽĐĂ ůŝǌĂ ĕĆŽĚĞůŽũĂƐ ĚĂƐ ŽƉ ĞƌĂ ĕƁĞƐĚ ĞĂ ƚĂĐĂĚŽĞ ǀĂƌĞũŽĞŵ ƚĞƌƌŝ ƚſƌŝŽŶĂ ĐŝŽŶĂ ů 





ϭϮ͘'ůŽƐƐĄƌŝŽ

ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͗ Ž ƐĞŐŵĞŶƚŽ ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ ŝŶĐůƵŝ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ Ă ƐĞĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ Ğ
ĚĞƐƉĞƐĂƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͘
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ;s'Ϳ͗ĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞăƋƵĞůĂƐƋƵĞƐƵƉŽƌƚĂŵ
ŶŽƐƐĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ůŽŐşƐƚŝĐĂ͕ ƉĞƐƋƵŝƐĂƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ ƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞ Ğ
ƉƌŽƉĂŐĂŶĚĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͘ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵƚĞƌŵŽƐĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕ŝŶĐŽƌƌĞŵŽƐĞŵĐĞŶƚƌŽĚĞ
ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂĚŽƐ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ŶŽƐƐĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĐĞŶƚƌĂŝƐ Ğ ƐĞĚĞ͘ ƐƚĞƐ ĐƵƐƚŽƐ ĐŽŵƉƁĞŵ ;ŝͿ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĂ ŶŽƐƐĂ
ŚŽůĚŝŶŐ͖;ŝŝͿĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐĞŵƌĞůĂĕĆŽĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚĞĂƉŽŝŽĚĞŶŽƐƐĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂƋƵĞ
ƐĆŽĂƚƌŝďƵşĚĂƐĂŽƐǀĄƌŝŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞăƐƐƵĂƐǀĞŶĚĂƐ͖Ğ;ŝŝŝͿĂƐĂůŽĐĂĕƁĞƐĚĞĐƵƐƚŽƐĞĚĞŐĞƐƚĆŽ͘
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/d͗ ŽŶƐŝƐƚĞ ŶŽ ͞>ƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͟ ;ŽƵ ƉĞƌşŽĚŽͿ ĂũƵƐƚĂĚŽ ƉĞůŽ ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ůşƋƵŝĚŽ͕͟ ƉĞůŽ
͞/ŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů͟ Ğ ƉĞůĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ͞ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ Ğ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͘͟ K /d͕ /d
ũƵƐƚĂĚŽĞĂDĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂŶĆŽƐĆŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas do
Grupo Big Brasil S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo Big Brasil 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,
do Grupo Big Brasil 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 (“International Financial Reporting Standards IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”.
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 a
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 - CFC, 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.
Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras
Em 24 de março de 2020, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reapresentadas conforme mencionado
na nota explicativa nº 2.1, em decorrência da adequação de divulgações adicionais em
atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), ajuste e reclassificação
para melhor apresentação. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
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Reconhecimento de créditos tributários
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 7.2 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, ao fato de que a Companhia obteve o trânsito em julgado em relação às suas
ações judiciais que discutiam o ressarcimento de créditos relacionados ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS Substituição Tributária - ST (“ICMS ST”) e a
exclusão do ICMS na base de cálculo do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. Em decorrência desses eventos, a
Companhia mensurou e registrou parcialmente o montante dos créditos de ICMS ST, PIS e
COFINS, pois parte dos créditos referentes aos exercícios de 2002 a 2017 estava em fase de
mensuração. A Companhia envidou todos os esforços necessários para apuração e mensuração
desses créditos, tendo seus respectivos registros contábeis efetuados quando a mensuração
final foi efetivamente concluída e sua existência assegurada. Nossa opinião não contém
ressalva relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) 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
Provisões para contingências fiscais, trabalhistas e cíveis
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 14, a Companhia é parte passiva em processos
fiscais, trabalhistas e cíveis no curso normal de suas atividades, e está sujeita a fiscalizações
por parte das autoridades competentes que podem resultar em autos de infração.
O valor estimado das provisões e a divulgação requerida dos processos judiciais e
administrativos requerem julgamento da Companhia e de seus assessores jurídicos.
Mudanças nas premissas utilizadas pela Companhia para exercer esse julgamento ou
mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias,
trabalhistas e cíveis, podem impactar significativamente o montante das provisões e as
divulgações requeridas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Devido ao volume significativo de processos fiscais, trabalhistas e cíveis, à relevância dos
valores envolvidos, à complexidade da legislação tributária, trabalhista e cível, em especial no
que diz respeito aos valores a serem considerados como base para a provisão de perda, e aos
julgamentos significativos exercidos pela Companhia, incluindo as divulgações requeridas,
consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos controles internos que julgamos como
chave relacionados à identificação, ao monitoramento e à avaliação dos processos
judiciais, assim como a lista de assessores jurídicos externos e internos da Companhia.

ii) Obtivemos confirmações com os assessores jurídicos externos e internos da Companhia,
contemplando a avaliação do risco de perda e os montantes envolvidos nos processos
fiscais, trabalhistas e cíveis em aberto.
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iii) Avaliamos, com o auxílio de nossos especialistas na área tributária e com base em uma
amostra de processos reclamatórios e posições tributárias tomadas mais significativas, as
referidas documentações-suporte, as opiniões legais dos assessores externos e a
jurisprudência existente.
iv) Avaliamos, com base em uma amostra de processos, o histórico de perdas de processos
trabalhistas utilizado para mensuração da provisão dos processos trabalhistas em fase
inicial.
v) Avaliamos, com base em uma amostra de processos, a integridade e a precisão dos dados
utilizados nos cálculos efetuados pela Administração da Companhia.
vi) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideraram as informações relevantes, em especial as relativas aos
requerimentos de divulgação relacionada com a transição da norma e seu impacto
contábil.
Como resultado da execução desses procedimentos, foram identificadas deficiências no
controle interno relacionadas à valorização dos processos, mas que não resultaram em ajustes,
de acordo com as normas aplicáveis. Em função disso, alteramos a nossa avaliação quanto à
natureza, época e extensão de nossos procedimentos substantivos inicialmente planejados.
Com base nos procedimentos de auditoria acima descritos e nas evidências de auditoria
obtidas, consideramos que a provisão para contingências fiscais, trabalhistas e cíveis
estimadas pela Administração, assim como as respectivas divulgações, são aceitáveis no
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Adoção inicial do novo pronunciamento técnico
CPC 06 (R2)/IFRS 16 -Operações de Arrendamento Mercantil
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 15, a Companhia mantém compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamentos, principalmente de imóveis onde operam suas
lojas, sedes administrativas e centros de distribuição, entre outros.
O novo pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil
(IFRS 16 - “Leases”), que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, introduziu
requerimentos contábeis complexos que servem de base para mensuração do direito de uso de
um ativo, assim como do passivo de arrendamento, e estão relacionados à: (i) determinação
da taxa de desconto de cada contrato de arrendamento; (ii) determinação dos prazos de cada
contrato de arrendamento, o que inclui a avaliação sobre direitos de renovações e/ou rescisões
antecipadas; e (iii) determinação dos componentes de arrendamento e de não arrendamento
dos contratos.
Devido ao volume de contratos, ao julgamento inerente ao processo de mensuração do ativo
de direito de uso e do passivo de arrendamento, bem como pelo fato de as variações das
premissas utilizadas poderem impactar significativamente as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, esse assunto foi
considerado como significativo para nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos controles internos que julgamos como
chave relacionados à identificação dos contratos de arrendamento e a captura das
informações dos contratos de arrendamentos necessárias para mensuração do direito de
uso e passivo de arrendamento.
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ii) Avaliamos as políticas contábeis da Companhia para obtermos razoável segurança
de que estavam em consonância com os requisitos do pronunciamento técnico
CPC 06 (R2)/IFRS 16.
iii) Avaliamos, com o auxílio de especialistas atuariais, a razoabilidade das premissas
utilizadas na determinação das taxas de desconto utilizadas.
iv) Testamos, com base em uma amostra de contratos, os prazos de arrendamentos e os
valores utilizados na mensuração com os respectivos contratos, bem como avaliamos a
razoabilidade dos julgamentos aplicados pela Companhia para determinação dos prazos de
arrendamentos, incluindo a avaliação da Companhia quanto à razoável certeza de
renovação contratual.
v) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideraram as informações relevantes, em especial as relativas aos
requerimentos de divulgação relacionada com os impactos de adoção inicial da norma e
seu impacto contábil.
Como resultado da execução desses procedimentos, foram identificadas deficiências no
controle interno relacionadas à mensuração do ativo de direito de uso e do passivo de
arrendamento que resultaram em ajustes que foram registrados pela Administração, de acordo
com as normas em questão. Em função disso, alteramos a nossa avaliação quanto à natureza,
época e extensão de nossos procedimentos substantivos inicialmente planejados.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos
que os valores reconhecidos como ativo de direito de uso e passivo de arrendamento, assim
como as respectivas divulgações, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Recuperação de impostos a recuperar
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 7 e de acordo com a legislação federal e estadual,
as compras de mercadorias permitem à Companhia o reconhecimento de créditos de PIS,
COFINS e ICMS pagos na aquisição de mercadorias. A Companhia vem acumulando saldos
significativos de impostos a recuperar de PIS, COFINS e ICMS.
A Companhia avalia a expectativa de realização dos saldos de impostos a recuperar, a
classificação entre ativo circulante e não circulante, assim como a necessidade de constituição
de provisão para perdas. Essa avaliação é feita com base em estudos técnicos de
recuperabilidade que consideram o histórico de consumo, bem como projeções de compras e
vendas de mercadorias, alteração na distribuição logística das mercadorias e solicitações de
regimes tributários especiais, entre outras iniciativas.
Devido à relevância dos valores envolvidos e aos julgamentos significativos exercidos pela
Companhia para determinar as premissas consideradas nos estudos técnicos de
recuperabilidade que podem impactar o valor registrado como provisão de perda nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, consideramos esse assunto significativo
em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos controles internos que julgamos como
chave relacionados ao processo de reconhecimento dos impostos a recuperar.
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ii) Avaliamos, com o auxílio de nossos especialistas tributários, o entendimento da
metodologia e dos pressupostos-chave utilizados na elaboração do estudo técnico para
realização dos impostos a recuperar, por meio de indagação aos responsáveis da área
tributária da Companhia.
iii) Envolvemos nossos especialistas tributários para nos auxiliar na revisão da apuração dos
impostos a recuperar, considerados na elaboração do estudo técnico de recuperabilidade
dos impostos a recuperar.
iv) Revisamos, com o auxílio de nossos especialistas tributários, as premissas-chave incluídas
no plano de recuperação dos impostos, criado pela Companhia, bem como revisamos as
evidências que suportam as ações já implementadas.
v) Aplicamos testes documentais na estimativa de recuperação dos impostos a recuperar
registrados, bem como sua apresentação entre ativos circulantes e não circulantes.
vi) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram todas as informações relevantes relacionadas ao tema.
Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos,
consideramos que são aceitáveis os julgamentos exercidos pela Companhia na determinação
da realização dos impostos a recuperar, bem como pelas devidas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Registro dos créditos extemporâneos de ICMS
na base de cálculo do PIS e da COFINS e ICMS ST
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 7.2, a Companhia obteve êxito nos processos fiscais
relacionados ao ressarcimento do ICMS ST e do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
através do trânsito em julgado em novembro de 2018 e fevereiro, julho e agosto de 2019. Os
referidos processos transitados em julgado contemplavam vários períodos de apuração; alto
volume de dados; diferentes regras de tributação aplicáveis a entidades legais distintas da
Companhia; complexidade sistêmica na compilação e no processamento dos dados, bem como
necessidade de se gerar evidenciação, incluindo a identificação da documentação original
disponível, que permitisse, a qualquer momento, a sua revisão e auditoria pelas autoridades
fiscais, e assegurar a existência dos créditos.
Devido à relevância dos valores envolvidos, compostos por um longo período de transações,
com alto volume de dados, alta complexidade sistêmica envolvendo a compilação destes,
incluindo o processamento e cálculo dos créditos tributários, e dos julgamentos significativos
da Administração sobre as modalidades de ICMS que originaram os referidos créditos
tributários, consideramos esse assunto como significativo para a nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos entendimento sobre o desenho dos controles internos chave implementados
pela Companhia no processo de identificação das documentações-suporte, mensuração e
reconhecimento dos créditos tributários.

ii) Avaliamos, com o auxílio de nossos especialistas tributários, os procedimentos adotados
pela Administração no levantamento das documentações-suporte, na mensuração e no
reconhecimento dos créditos tributários.
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iii) Revisamos, com o auxílio de nossos especialistas tributários, a documentação da decisão
judicial (trânsito em julgado), as opiniões legais emitidas, os aspectos legais e tributários
da legislação brasileira para entendimento do mérito e da argumentação que orientou a
Companhia sobre o reconhecimento e a mensuração do ativo reconhecido através da
análise dos cálculos e das documentações-suporte dos montantes a serem compensados.
iv) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram todas as informações relevantes relacionadas ao tema.
No decorrer da nossa auditoria identificamos ajustes que afetariam o registro de créditos de
ICMS na base de PIS, COFINS e ICMS ST, os quais não foram registrados pela Administração
por terem sido considerados imateriais. Em função disso, alteramos a nossa avaliação quanto à
natureza, época e extensão de nossos procedimentos substantivos inicialmente planejados.
Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos,
consideramos que são aceitáveis os julgamentos exercidos pela Administração na
determinação dos procedimentos para o levantamento e a obtenção das documentações-suporte para o registro dos créditos de ICMS na base de cálculo do PIS, da COFINS e do
ICMS ST, bem como pelas devidas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada 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 reconciliadas com as demonstrações financeiras e os registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no pronunciamento técnico CPC 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 essa
outras informação está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcida 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 esse respeito.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, 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 e divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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.
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
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 individuais e
consolidadas.
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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas
controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
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x 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 de suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as 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.
x Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão
e pelo 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
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.
São Paulo, 16 de outubro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Vagner Ricardo Alves
Contador
CRC nº 1 SP 215739/O-9

2020SP000951_Relatório do Auditor - incluindo PAA 2019.docx

© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

254

8

'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ



ƚŝǀŽ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƐƉĞƐĂƐĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂƐ
 KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƐƉĞƐĂƐĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂƐ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
 KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
/ŶƚĂŶŐşǀĞů


dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽ

 
EŽƚĂ 
 
ϰ 
ϱ 
ϲ 
ϳ 
 
 
 
 
 
 
ϱ 
ϳ 
 
ϭϰ 
 
 
 
ϭϬ 
ϭϭ 
ϭϭ 
ϭϮ 
 
 
 
 
 

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ 
ϮϬϭϴ
 

Ϯϲ 
ϭϲ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ϯϲ 
ϭϲ
 

 

 

Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
ϳ 
Ͳ
ϳ 
Ͳ
 

ϰ͘ϵϱϭ 
ϯ͘ϵϰϴ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
ϰ͘ϵϱϭ 
ϯ͘ϵϰϴ
 

ϰ͘ϵϱϴ 
ϯ͘ϵϰϴ
 

ϰ͘ϵϴϰ 
ϯ͘ϵϲϰ

































ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘


ϮϬϭϵ 
 
ϰϯϱ 
ϭ͘ϲϯϴ 
Ϯ͘ϳϳϮ 
ϭϳϭ 
ϰϭ 
ϳϰ 
ϱ͘ϭϯϭ 
 
 
 
ϭϮ 
ϭ͘ϵϱϴ 
ϭϭ 
ϳϰϲ 
ϱϮ 
Ϯ͘ϳϳϵ 
 
Ͳ 
ϯ͘ϴϴϮ 
Ϯ͘ϰϰϱ 
ϰϰϮ 
ϲ͘ϳϲϵ 
 
ϵ͘ϱϰϴ 
 
ϭϰ͘ϲϳϵ 

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϰϳϰ
ϭ͘ϱϴϴ
Ϯ͘ϳϮϵ
ϯϮϵ
ϰϮ
ϴϴ
ϱ͘ϮϱϬ



Ͳ
ϭ͘Ϭϰϳ
Ͳ
ϳϵϲ
ϲϮ
ϭ͘ϵϬϱ

Ͳ
ϯ͘ϰϲϯ
ϭ͘ϭϭϴ
ϰϭϰ
ϰ͘ϵϵϱ

ϲ͘ϵϬϬ

ϭϮ͘ϭϱϬ

ϵ

255

'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ



WĂƐƐŝǀŽ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ

 
EŽƚĂ 
 
ϭϯ 
ϭϱ 
ϵ 
 
 
 
 
 
 
 
ϭϱ 
ϭϲ 
ϵ 
ϭϰ 
 
ϭϬ 
 
 
 
ϭϳ 
ϭϳ 
 
 
 
 

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ 
ϮϬϭϴ
 

Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
ϲ 
Ϯ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
ϭ 
Ͳ
ϳ 
Ϯ
 

 

Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ϯϭϰ 
Ϯϱϴ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ͳ
Ͳ 
Ϯϳ
Ϯϭϰ 
Ϯϴϱ
 

 

ϭϴϮ 
ϯϯ
ϰ͘ϱϵϴ 
ϯ͘ϲϳϮ
;ϭϳͿ 
;ϮϴͿ
ϰ͘ϳϲϯ 
ϯ͘ϲϳϳ
 

ϰ͘ϵϴϰ 
ϯ͘ϵϲϰ
































ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘



ϮϬϭϵ 
 
ϯ͘Ϯϴϭ 
ϭϰϬ 
Ͳ 
ϭϰϬ 
Ϯϱϵ 
ϭϰϱ 
Ϯϴϭ 
ϰ͘Ϯϰϲ 
 
 
Ϯ͘ϵϱϱ 
ϯϬϳ 
Ϯϯϰ 
Ϯ͘Ϭϳϳ 
ϵϳ 
Ͳ 
ϱ͘ϲϳϬ 
 
 
ϭϴϮ 
ϰ͘ϱϵϴ 
;ϭϳͿ 
ϰ͘ϳϲϯ 
 
ϭϰ͘ϲϳϵ 

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϯ͘ϯϴϭ
ϰϬ
Ͳ
ϴϯ
ϯϬϲ
ϭϭϲ
ϯϭϳ
ϰ͘Ϯϰϯ


ϭ͘ϳϰϵ
Ͳ
ϯϭϭ
Ϯ͘ϭϱϱ
ϭϱ
Ͳ
ϰ͘ϮϯϬ


ϯϯ
ϯ͘ϲϳϮ
;ϮϴͿ
ϯ͘ϲϳϳ

ϭϮ͘ϭϱϬ

ϭϬ

256

'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽƉŽƌĂĕĆŽͿ



 
EŽƚĂ 

ϭϴ 
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ
ϮϬ 
 ƵƐƚŽĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
 

 
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
 
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ϮϬ 
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
ϮϬ 
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ϮϬ 
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
 

 
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
 
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Ϯϭ 
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Ϯϭ 
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
 
>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
 

 
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
 
ŽƌƌĞŶƚĞƐ
ϴ 
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
ϴ 
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽͬ;WƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽͬƉĞƌşŽĚŽ
 
 

ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
 
 ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
 
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽ;ƌĞĂŝƐƉŽƌĂĕĆŽͿ
 
ĄƐŝĐŽ
Ϯϱ 
ŝůƵşĚŽ
Ϯϱ 

ϮϬϭϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


;ϱͿ
Ͳ
ϭϱ
ϭϬ


;ϭϮͿ
ϭ
;ϭϭͿ
;ϭͿ


Ͳ
ϱ
ϰ







ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ

Ͳ

Ͳ

Ͳ





;ϭͿ

Ͳ

;ϮϭͿ

;ϮϮͿ





;ϳͿ

ϭ

;ϲͿ



















ϮϬϭϵ
ϮϬ͘ϱϳϵ
;ϭϱ͘ϲϰϬͿ
ϰ͘ϵϯϵ


;ϱ͘ϭϯϬͿ
ϱϯϮ
Ͳ
ϯϰϭ


;ϰϴϵͿ
Ϯϭϳ
;ϮϳϮͿ

















ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϵ͘ϱϯϱ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
Ϯ͘ϭϯϱ


;Ϯ͘ϬϱϯͿ
ϴϳ
Ͳ
ϭϲϵ


;ϮϳϳͿ
ϴϬ
;ϭϵϳͿ

;ϮϴͿ


Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ




















ϲϵ


;ϲϴͿ
ϯ
ϰ


ϰ

Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕Ϭϭ














;ϮϴͿ


Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ


;ϮϴͿ

;Ϭ͕ϬϲͿ
;Ϭ͕ϬϲͿ
















ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘


ϭϭ

257

'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
ǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽͬƉĞƌşŽĚŽ

ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽͬƉĞƌşŽĚŽ
ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ








ϮϬϭϵ
ϰ
ϰ



ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ

;ϮϴͿ















ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘


ϮϬϭϵ
ϰ
ϰ

ϰ







ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
;ϮϴͿ
;ϮϴͿ

;ϮϴͿ

ϭϮ

258

259





ϭϳ͘Ϯ
ϭϳ
ϭϳ
ϭϳ



ϭϳ

ϭϳ

EŽƚĂ

ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů 
ĂƉŝƚĂů
ĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂůĂ
 ƐŽĐŝĂů  ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ 

 
 
Ͳ 
 ϭ͘ϮϰϬ 
ϭϵϬ 
;ϭϭϱͿ 

Ͳ 
Ͳ 

Ͳ 
 ;ϭ͘ϮϴϮͿ 
ϭϰϴ 
;ϭϭϱͿ 

Ͳ 
Ͳ 

Ͳ 
Ͳ 

Ͳ 
Ͳ 

ϱϳ 
Ͳ 

ϭϳ 
Ͳ 

Ͳ 
ϳϱ 

ϮϮϮ 
;ϰϬͿ 


 



ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘




WKZd/E//>K^d/sK^DϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
WƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
^>K^DϯϭDZKϮϬϭϴ
ZĞĨůĞǆŽĚĂĂĚŽĕĆŽĚŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ũƵƐƚĞĚŽĐĄůĐƵůŽĨŝŶĂůĚĞƉƌĞĕŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůͲǀŝĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
^>K^DϯϭDZKϮϬϭϵ



'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




Ϯ͘ϵϵϳ
ϭ͘ϳϭϬ
Ͳ
Ͳ
ϰ͘ϳϬϳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰ͘ϳϬϳ















ZĞƐĞƌǀĂ
ĚĞĐĂƉŝƚĂů 

Ͳ
;ϭ͘ϬϯϱͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭ͘ϬϯϱͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲϳϱ
;ϯϲϬͿ














Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϱϱ
Ͳ
ϭϰϴ
ϰϴ
Ϯϱϭ













 

Ͳ 

ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů 
ZĞƐĞƌǀĂ

ĚĞĐĂƉŝƚĂůĂ ŐŝŽͬĚĞƐĄŐŝŽ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ  ŶĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ 


Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ
Ͳ
;ϮϴͿ
ϳ
ϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭϳͿ















ϭϯ


ϰ͘Ϯϯϳ
ϳϱϬ
;ϮϴͿ
;ϭ͘ϮϴϮͿ
ϯ͘ϲϳϳ
ϳ
ϰ
ϱϱ
ϱϳ
ϭϲϱ
ϳϵϴ
ϰ͘ϳϲϯ


WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
WƌĞũƵşǌŽƐ
ĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ 
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

 

'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
ǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽͬƉĞƌşŽĚŽ
ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂ͗
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ
ƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞΗŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚΗ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
ĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
ĂŝǆĂĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͗
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
sĞŶĚĂĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ĚŝĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ĂŝǆĂͬĐŝƐĆŽĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽͲWƌŝŶĐŝƉĂů
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽͲ:ƵƌŽƐ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ

ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ

ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
 ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĨŝŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƵŵĞŶƚŽ;ƌĞĚƵĕĆŽͿĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ

 
EŽƚĂ 
 
 
 
ϭϭĞϭϮ 
ϳ͘Ϯ 
ϱ 
ϲ 
ϭϰ 
ϭϰ 
ϭϭ 
ϭϱ 
 
ϭϭ 
ϭϭĞϭϮ 
ϭϬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ϭϭĞϭϮ 
ϭϬ 
 
 
 
 
ϭϱ 
ϭϱ 
ϭϲ 
ϭϳ 
 
 
 
 
ϰ 
 

ϮϬϭϵ 
 
ϰ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
;ϭϱͿ 
;ϭϭͿ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
;ϳͿ 
Ͳ 
Ͳ 
ϱ 
ϭϭ 
Ͳ 
Ͳ 
;ϮͿ 
 
 
Ͳ 
Ͳ 
;ϵϱϭͿ 
Ͳ 
;ϵϱϭͿ 
 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϵϲϯ 
ϵϲϯ 
 
ϭϬ 
ϭϲ 
Ϯϲ 
ϭϬ 

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ 
ϮϬϭϴ 
 
;ϮϴͿ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ϯϭ 
;ϳͿ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϴ 
Ͳ 
Ͳ 
ϭ 
 
 
Ͳ 
Ͳ 
;ϳϰϬͿ 
Ͳ 
;ϳϰϬͿ 
 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϳϱϬ 
ϳϱϬ 
 
ϭϭ 
ϱ 
ϭϲ 
ϭϭ 



ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

ϮϬϭϵ 
 
ϰ 
 
ϯϴϱ 
;ϰϱϬͿ 
;ϮͿ 
ϭϮϬ 
ϵϰ 
ϭϴϭ 
;ϭϲϭͿ 
ϮϬϲ 
;ϭϬϵͿ 
ϮϬϰ 
ϯϱ 
Ͳ 
ϱϬϳ 
 
;ϲϬͿ 
;ϭϲϯͿ 
;ϯϬϮͿ 
ϱϬ 
ϭϱ 
;ϭϬϬͿ 
ϳϲ 
;ϰϬͿ 
;ϮϮͿ 
;ϭϵͿ 
;ϯϱϯͿ 
;ϰϭϭͿ 
 
 
ϮϬ 
;ϲϯϳͿ 
Ͳ 
Ͳ 
;ϲϭϳͿ 
 
 
;ϭϯϴͿ 
;ϭϰϯͿ 
ϯϬϳ 
ϵϲϯ 
ϵϴϵ 
 
;ϯϵͿ 
ϰϳϰ 
ϰϯϱ 
;ϯϵͿ 

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ

ϭϳϰ
;ϱϲͿ
;ϰͿ
;ϴϴͿ
;ϲϴͿ
ϭϱϵ
;ϵϬͿ
ϳϳ
Ͳ
ϭϭ
ϭϲϯ
Ͳ
ϮϱϬ

;ϵϴϴͿ
;ϭϳϲͿ
;ϭϱϲͿ
ϳ
ϯϱ
ϭ͘Ϯϲϳ
ϭϮ
;ϯϱϲͿ
ϲϬ
Ͳ
;ϮϭϰͿ
;ϮϱϵͿ


Ϯϴ
;ϲϭͿ
Ͳ
;ϳϮͿ
;ϭϬϱͿ


;ϳϱͿ
Ͳ
Ͳ
ϳϱϬ
ϲϳϱ

ϯϭϭ
ϭϲϯ
ϰϳϰ
ϯϭϭ

ϭϰ

260

'ZhWK/'Z^/>^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽsĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
ǆĞƌĐşĐŝŽƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




ZĞĐĞŝƚĂƐ
sĞŶĚĂƐĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ͕WƌŽĚƵƚŽƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ
 WƌŽǀŝƐĆŽͬZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƌĠĚƐ͘>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽƵǀŝĚŽƐĂ
/ŶƐƵŵŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
ƵƐƚŽƐWƌŽĚƐ͕͘DĞƌĐƐ͘Ğ^ĞƌǀƐ͘sĞŶĚŝĚŽƐ
DĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ŶĞƌŐŝĂ͕^ĞƌǀƐ͘ĚĞdĞƌĐĞŝƌŽƐĞKƵƚƌŽƐ
 ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĂƚŝǀŽƐ
sĂůŽƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽďƌƵƚŽ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞǆĂƵƐƚĆŽ

sĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ>şƋƵŝĚŽWƌŽĚƵǌŝĚŽ
sĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽZĞĐĞďŝĚŽĞŵdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞĐĞŝƚĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
sĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽdŽƚĂůĂŝƐƚƌŝďƵŝƌ

ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽsĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
WĞƐƐŽĂů
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂ
ĞŶĞĨşĐŝŽƐ
&'d^
ĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐ͕dĂǆĂƐĞŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
&ĞĚĞƌĂŝƐ
ƐƚĂĚƵĂŝƐ
 DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞĂƉŝƚĂŝƐĚĞdĞƌĐĞŝƌŽƐ
:ƵƌŽƐ
ůƵŐƵĠŝƐ
 KƵƚƌŽƐͲZŽǇĂůƚŝĞƐ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞĂƉŝƚĂŝƐWƌſƉƌŝŽƐ
 >ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿZĞƚŝĚŽƐ







































ϮϬϭϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϱͿ
Ͳ
;ϱͿ
Ͳ
;ϱͿ
Ͳ

;ϱͿ
ϭϲ
ϭϱ
ϭ
ϭϭ

ϭϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϱͿ
;ϱͿ
Ͳ
Ͳ
ϭϮ
ϭϮ
Ͳ
Ͳ
ϰ
ϰ
Ͳ





































ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ

;ϮͿ
;ϮϬͿ
;ϮϭͿ
ϭ
;ϮϮͿ

;ϮϮͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲ
ϲ
Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ
;ϮϴͿ
Ͳ








































ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘


ϮϬϭϵ
Ϯϯ͘ϱϯϳ
ϮϮ͘ϴϮϬ
ϳϭϱ
Ϯ
;ϭϵ͘ϯϴϱͿ
;ϭϳ͘ϱϭϲͿ
;Ϯ͘ϭϳϵͿ
ϯϭϬ
ϰ͘ϭϱϮ
;ϱϴϴͿ

ϯ͘ϱϲϰ
ϭϳϲ
Ͳ
ϭϳϲ
ϯ͘ϳϰϬ

ϯ͘ϳϰϬ
Ϯ͘Ϭϰϵ
ϭ͘ϯϴϳ
ϯϬϰ
ϭϰϱ
Ϯϭϯ
ϭ͘Ϭϳϲ
ϲϬϭ
ϯϳϯ
ϭϬϮ
ϲϭϭ
ϰϱϯ
ϭϭϲ
ϰϮ
ϰ
ϰ
Ͳ





































ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϭϬ͘ϲϯϱ
ϭϬ͘ϱϭϯ
ϭϭϵ
ϯ
;ϵ͘ϭϲϯͿ
;ϴ͘ϮϱϮͿ
;ϭ͘ϬϭϰͿ
ϭϬϯ
ϭ͘ϰϳϮ
;ϭϴϱͿ

ϭ͘Ϯϴϳ
ϲϵ
Ͳ
ϲϵ
ϭ͘ϯϱϲ

ϭ͘ϯϱϲ
ϲϵϳ
ϲϯϳ
ϭϮϭ
ϲϵ
;ϭϯϬͿ
ϯϰϴ
Ϯϭϭ
ϵϱ
ϰϮ
ϯϯϵ
Ϯϲϯ
ϳϲ
Ͳ
;ϮϴͿ
;ϮϴͿ
Ͳ

ϭϱ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



1ŶĚŝĐĞ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘
ϭϵ͘
ϮϬ͘
Ϯϭ͘
ϮϮ͘
Ϯϯ͘
Ϯϰ͘
Ϯϱ͘
Ϯϲ͘
Ϯϳ͘


KEdydKKWZ/KE>
^WZWZKWZ^EdK^DKE^dZO^&/EE/Z^
/E/s/h/^KE^K>/^
WZ/E/W/^WK>1d/^KEd/^
/yYh/s>Ed^/y
KEd^ZZ
^dKYh^
/DWK^dK^ZhWZZ
/DWK^dKZEKEdZ/h/K^K/>
WZd^Z>/KE^
/Es^d/DEdK^
/DK/>/Kd/sK^/Z/dKh^K
/EdE'1s>
&KZEKZ^
WM^/dK^:h///^WZKs/^KWZDE^:h///^
KZ/'O^KDW^^/sKZZEDEdK
&hEK^/Es^d/DEdK^D/Z/dK^Z/dMZ/K^;&/Ϳ
WdZ/DNE/K>1Yh/K
Z/dKWZ/KE>>1Yh/
/E&KZDO^WKZ^'DEdK
^W^^WKZEdhZ
Z^h>dK&/EE/ZK
'^dKZ/^K^/E^dZhDEdK^&/EE/ZK^
KZdhZ^'hZK^
W>EKKWO^O^
Z^h>dKWKZK
dZE^O^EK/y
sEdK^^h^YhEd^

ϭϲ
ϭϳ
ϭϵ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϴ
Ϯϵ
ϯϬ
ϯϮ
ϯϯ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϵ
ϰϬ
ϰϬ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϲ
ϰϲ
ϰϳ
ϰϴ
ϰϴ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


'ZhWK/'Z^/>^͘͘
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂͿ



ϭ͘ KEdydKKWZ/KE>


K 'ƌƵƉŽ ŝŐ ƌĂƐŝů ^͘͘ ;ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ŽŵƉƌĞĕŽ ĚŽ ƌĂƐŝů WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘Ϳ͕ ĚŽƌĂǀĂŶƚĞ
ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͟ŽƵ͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕͟ĨŽŝĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽĞŵĚŝĂϭϱĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϴ͕ŶĂĨŽƌŵĂ
ĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽƚĞǀĞƐƵĂƌĂǌĆŽƐŽĐŝĂůĂůƚĞƌĂĚĂĞŵϵĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘
dĞŵƐĞĚĞŶĂǀ͘dƵĐƵŶĂƌĠ͕ϭϮϱ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌƵĞƌŝ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝůĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽ
ƐŽĐŝĂů Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ ĐŽŵŽ ƐſĐŝĂ ŽƵ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ ŶŽ ƉĂşƐ ŽƵ ŶŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ
;͞ŚŽůĚŝŶŐ͟Ϳ͘


Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĂďƌĂŶŐĞŵ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
;ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƌĞĨĞƌŝĚĂƐĐŽŵŽ͞ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͟ŽƵ͞'ƌƵƉŽ͟Ϳ͘K'ƌƵƉŽĞƐƚĄĞŶǀŽůǀŝĚŽƉƌŝŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ŶĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŶŽ ǀĂƌĞũŽ Ğ ŶŽ ĂƚĂĐĂĚŽ͕ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐ͕ ĂƌƚŝŐŽƐ ĚĞ ǀĞƐƚƵĄƌŝŽ͕
ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐ Ğ ĨĂƌŵĄĐŝĂƐ Ğŵ ůŽũĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ ͞^Ăŵ͛Ɛ ůƵď͕͟
͞DĂǆǆŝ͕͟ ͞ŝŐ͕͟ ͞ŝŐ ŽŵƉƌĞĕŽ͕͟ ͞tĂůŵĂƌƚ ^ƵƉĞƌĐĞŶƚĞƌ͕͟ ͞,ŝƉĞƌ ŽŵƉƌĞĕŽ͕͟ ͞^ƵƉĞƌ ŽŵƉƌĞĕŽ͕͟
͞dŽĚŽ ŝĂ͕͟ ͞,ŝƉĞƌ dŽĚŽ ŝĂ͕͟ ͞DĞƌĐĂĚŽƌĂŵĂ͟ Ğ ͞EĂĐŝŽŶĂů͘͟  dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂ ŽŵƉƌĞĕŽ >ƚĚĂ͘
;͞dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂ͟ͿƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƌŽĚŽǀŝĄƌŝŽ͘


K 'ƌƵƉŽ ĨŽŝ ĐƌŝĂĚŽ Ğŵ ϰ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƋƵĂŶĚŽ Ž tDd ƌĂƐşůŝĂ ĐĞůĞďƌŽƵ Ƶŵ ĂĐŽƌĚŽ ĚĞ
ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞϴϬйĚĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽtĂůŵĂƌƚƌĂƐŝůĂŽ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
DƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ;͞DŽŵĞŶƚƵŵ͟Ϳ͕ƋƵĞĠŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚŝƌĞƚŽĚŽ'ƌƵƉŽĞĞƐƚĄƐĞĚŝĂĚŽŶŽ
ƌĂƐŝů͘


ϭ͘ϭ͘ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ


ŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕Ž'ƌƵƉŽƉƌŽŵŽǀĞƵĞŵϮϬϭϴƵŵĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĞƐĞƵ
ƉŽƌƚĨſůŝŽ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂ ŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝĂ ĚŽƐ ŝŵſǀĞŝƐ ĚĂƐ ƐƵĂƐ ůŽũĂƐ ĂŶŽǀĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŐĞƐƚĆŽĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵĂƐĞƌ
ĚĞƚŝĚĂƐƉĞůŽtĂůŵĂƌƚĞDŽŵĞŶƚƵŵ͕ŶĂƐŵĞƐŵĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘


ĐĞƐƐĆŽĚĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŝŵſǀĞŝƐƌĞƐƵůƚŽƵĞŵƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽŶŽ'ƌƵƉŽĞŵϮϬϭϴŶŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭ͘ϮϴϮĂƚƌĂǀĠƐĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽŵĞƐŵŽǀĂůŽƌĞŽĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƉĂƐƐŽƵĂƐĞƌƌĞĨůĞƚŝĚŽŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚŽ'ƌƵƉŽĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂĨŽƌŵĂĚĞĂƚŝǀŽĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞϮϬĂŶŽƐ͕ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐƉŽƌŵĂŝƐϮϬĂŶŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽ
'ƌƵƉŽĞĂƐŶŽǀĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ͘


ϭ͘Ϯ͘ KƉĞƌĂĕƁĞƐĐŽŵ&/


K 'ƌƵƉŽ ŝŶŝĐŝŽƵ Ğŵ ϴ ĚĞ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϮϬϭϵ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĐŽŵ Ž &ƵŶĚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ ŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ;&/&ϱϬϬƉůƵƐͿ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĚĞƐĞŶǀŽůǀĞƌƵŵĂŶŽǀĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
ĨĂƚƵƌĂƐ ă ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͕ ǀŝƐĂŶĚŽ Ă ŽĨĞƌĞĐĞƌ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ Ă ƐĞƵƐ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƐĞŵĂůŽĐĂĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂƉƌſƉƌŝŽĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝǀƵůŐĂĚŽŶĂŶŽƚĂϭϲ͘




ϭϲ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ϯ͘ ^WZWZKWZ^EdK^DKE^dZO^&/EE/Z^
/E/s/h/^KE^K>/^


 ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƌĞƋƵĞƌ Ž ƵƐŽ ĚĞ ĐĞƌƚĂƐ
ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐƌşƚŝĐĂƐĞƚĂŵďĠŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘ƋƵĞůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵŵĂŝŽƌŶşǀĞůĚĞ
ũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞƉŽƐƐƵĞŵŵĂŝŽƌĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĄƌĞĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ
ƐĆŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂ
ŶŽƚĂϯ͘ϰ͘


Ϯ͘ϭ͘ ZĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ


Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĚĞ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ĨŽƌĂŵ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŵŝƚŝĚĂƐ Ğŵ
Ϯϰ ĚĞ ŵĂƌĕŽ ĚĞ ϮϬϮϬ Ğ Ž ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŵ Ž ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĂĚĞƋƵĂƌ ăƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ăƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ďĞƌƚĂƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ŶĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
;͞sD͟Ϳ͕ ĚĞĐŝĚŝƵ ƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶĐůƵŝƌ Ă
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ sĂůŽƌ ĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ;sͿ͕ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉŽƌ ƐĞŐŵĞŶƚŽ Ğ ĂĚĞƋƵĂƌ ĂƐ ĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ƚƌĂǌŝĚĂƐƉĞůŽKĨşĐŝŽͲŝƌĐƵůĂƌͬsDͬ^Eͬ^WͬŶǑϬϮͬϮϬϭϵ͕ƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐ͕ĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ
Ă ƐĞƌ ĂƉůŝĐĂĚĂ ŶĂ ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ͞ĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ͟ Ğ Ă ͞ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĐŽŵ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕͟ďĞŵĐŽŵŽĞĨĞƚƵŽƵƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŽŶƚĂƐ͕ƉĂƌĂĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ƐĞŵŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĂƉƌŽǀŽƵ
ĂƌĞŵŝƐƐĆŽĚĞƐƚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŵϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͘ĞĨŽƌŵĂƌĞƐƵŵŝĚĂ͕ĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉŽĚĞŵƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐ͗


ĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů




ϮϬϭϵ

EŽƚĂ
KƌŝŐŝŶĂů ZĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ũƵƐƚĞ ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ






/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;ŝͿ
ϭϭ
ϯ͘ϯϰϬ
ϱϰϮ
Ͳ
ϯ͘ϴϴϮ
ƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ;ŝͿ;ŝŝͿ
ϭϭ
Ϯ͘ϴϭϵ
;ϱϰϮͿ
ϭϲϴ
Ϯ͘ϰϰϱ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ;ŝŝͿ
ϭϱ
;Ϯ͘ϳϴϳͿ
Ͳ
;ϭϲϴͿ
;Ϯ͘ϵϱϱͿ







;ŝͿ
ZĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
;ŝŝͿ
ũƵƐƚĞĚŽŝŵƉĂĐƚŽĚŽW/^ĞK&/E^ƐŽďƌĞŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘


ϮϬϭϴ

EŽƚĂ
KƌŝŐŝŶĂů
ZĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ
ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ





/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;ŝŝŝͿ
ϭϭ
Ϯ͘ϵϱϰ
ϱϬϵ
ϯ͘ϰϲϯ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů;ŝŝŝͿ
ϭϭ
ϭ͘ϲϮϳ
;ϱϬϵͿ
ϭ͘ϭϭϴ






;ŝŝŝͿ
ZĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů͘


Ϯ͘Ϯ͘ ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ

Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐĚĞƌĞůĂƚſƌŝŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕;͞/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝĂůZĞƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐͲ/&Z^͟Ϳ͕
ĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ͞/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚͲ/^͕͟ƉĞůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĂĚŽƚĂĚĂƐ
ŶŽƌĂƐŝů͕>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵŝƚŝĚŽƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐŽŶƚĄďĞŝƐͲ
W͕ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ĞĚĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ͳ & Ğ ƉĞůĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞sD͟Ϳ͘




ϭϳ

264

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĞ

ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϮϬϭϴ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂĂĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽ
ĚŽ ǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĚŽ ZĞƐƵůƚĂĚŽ ďƌĂŶŐĞŶƚĞ ŶĆŽ ƐĆŽ ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĂƐ ĐŽŵ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ƉŽŝƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϱŵĞƐĞƐƐĞŶĚŽĚĞϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞ
ϮϬϭϴ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽ'ƌƵƉŽƚĞƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĂĚĂƚĂ͘

Ϯ͘ϯ͘ ĂƐĞĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ

Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ĐƵƐƚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐ͘

Ϯ͘ϰ͘ ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂ

ŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂKWϬϳͲǀŝĚĞŶĐŝĂĕĆŽŶĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐZĞůĂƚſƌŝŽƐŽŶƚĄďŝů&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚĞ WƌŽƉſƐŝƚŽ 'ĞƌĂů͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ĞůĂƐ͕ ĞƐƚĆŽ ƐĞŶĚŽ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ Ğ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ăƋƵĞůĂƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵƐƵĂŐĞƐƚĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘

Ϯ͘ϱ͘ ĚŽĕĆŽĚĞŶŽƌŵĂƐŶŽǀĂƐ͕ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽƌŵĂƐ

ůƚĞƌĂĕƁĞƐăƐ/&Z^ĞĂƐŶŽǀĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͘

Ɛ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĨůĞƚŝĚĂƐ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŽ
'ƌƵƉŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϮϬϭϵ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗

WϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲͲƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ

KWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲĞƐƚĂďĞůĞĐĞŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐƉĂƌĂŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͕ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ
ĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůĞĞǆŝŐĞƋƵĞŽƐĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽƐĐŽŶƚĂďŝůŝǌĞŵ
ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ƶŵ ƷŶŝĐŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ƐŝŵŝůĂƌ ă
ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŶŽƐŵŽůĚĞƐĚŽWϬϲ;ZϭͿͬ/^ϭϳ͘

K'ƌƵƉŽŽƉƚŽƵƉŽƌĨĂǌĞƌĂƚƌĂŶƐŝĕĆŽƉĂƌĂŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂĂďŽƌĚĂŐĞŵƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ͕ƐĞŵƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϱŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵWϬϲ;ZϭͿͬ/^ϭϳĞ/WϬϯ;/&Z/ϬϰͿͿ͕ĞƐĞŵƌĞĂǀĂůŝĂƌƐĞŽĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĐŽŶƚĠŵŽƵŶĆŽƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂĚĂƚĂŝŶŝĐŝĂůĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘ŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞ
ϮϬϭϵŽ'ƌƵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵƋƵĞϭϯϬĐŽŶƚƌĂƚŽƐŶŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĞƐƚĆŽŶŽĞƐĐŽƉŽĚŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^
ϭϲ͘dĂŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵƉƌĂǌŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĠĚŝŽĚĞƚƌŝŶƚĂĂŶŽƐ͘

 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭǑ ĚĞ ũĂŶĞŝƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ƐĆŽ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ Ƶŵ ĂƚŝǀŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽͲĚĞͲƵƐŽ Ğ Ƶŵ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ƉŽƌ͗ ;ŝͿ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͖Ğ;ŝŝͿĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĐƵũŽƐƉƌĂǌŽƐƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞƐƐĆŽĚĞ
ϭϮŵĞƐĞƐŽƵŵĞŶŽƐ͘

KƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ĚĞǀŝĚŽƐĂŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ƉŽƌ ƌĞĨĞƌġŶĐŝĂ ă ƚĂǆĂ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů͘ Ɛ ƚĂǆĂƐ ĂĚŽƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ 'ƌƵƉŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ Ž ĐƵƐƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů
ƉƌŽũĞƚĂĚŽ Ě Ž 'ƌƵƉŽ ĂŽ ƉƌĂǌŽ ĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘ K 'ƌƵƉŽ ŽƉƚŽƵ ƉĞůĂ ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ
ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƉƌĄƚŝĐŽĚĞƵƚŝůŝǌĂƌƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽƷŶŝĐĂĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƉƌĂǌŽƐƉĂƌĂ
ŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƐĞŵĞůŚĂŶƚĞƐ͘ƚĂǆĂŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ƉĞůŽ 'ƌƵƉŽ Ġ ĚĞ ϵ͕ϴй Ă͘Ă͘ KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ǀĂƌŝĄǀĞŝƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŶĆŽ ƐĆŽ ŝŶĐůƵşĚŽƐ ŶĂ
ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘



ϭϴ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ƚŝǀŽƐ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ ƐĆŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ĚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕
ƌĞĚƵǌŝĚŽƐƉŽƌƋƵĂŝƐƋƵĞƌŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƌĞĐĞďŝĚŽƐĞĂƵŵĞŶƚĂĚŽƐƉĂƌĂ͗

ʕ WĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨĞŝƚŽƐŶŽŝŶşĐŝŽŽƵĂŶƚĞƐĚŽŝŶşĐŝŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘

ʕ ƵƐƚŽƐĚŝƌĞƚŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͘

ʕ K ǀĂůŽƌ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ƋƵĂŶĚŽ Ž 'ƌƵƉŽ Ġ ŽďƌŝŐĂĚŽ͕ ƉŽƌ ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ Ă
ĚĞƐŵŽŶƚĂƌ͕ƌĞŵŽǀĞƌŽƵƌĞƐƚĂƵƌĂƌŽĂƚŝǀŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽ͘

KƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐƉƌĄƚŝĐŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽƉĂƌĂĂĚŽĕĆŽĚŽWϬϲͲZϮͬ/&Z^ϭϲĨŽƌĂŵ͗

ʕ ƉůŝĐĂƌĂĨŽƌŵĂƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂĐŽŵĞĨĞŝƚŽĐƵŵƵůĂƚŝǀŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͕ŶĆŽƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ
ƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

ʕ EĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ;ĂƚĠϭϮŵĞƐĞƐͿ͘

ʕ EĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŽƐƋƵĂŝƐŽĂƚŝǀŽƐƵďũĂĐĞŶƚĞĠĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͘

K'ƌƵƉŽƚĂŵďĠŵŽƉƚŽƵƉŽƌŶĆŽƌĞĂǀĂůŝĂƌƐĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽĠ͕ŽƵƐĞĐŽŶƚĠŵ͕ƵŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂ
ĚĂƚĂĚĂĂĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂů͘ŵǀĞǌĚŝƐƐŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŝƌŵĂĚŽƐĂŶƚĞƐĚĂĚĂƚĂĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͕Ž'ƌƵƉŽ
ƵƚŝůŝǌŽƵƐƵĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞĨĞƚƵĂĚĂĂƉůŝĐĂŶĚŽŽ/^ϭϳͬWϬϲ;ZϭͿĞĂ/&Z/ϰͬ/WϬϯͲΗĞƚĞƌŵŝŶĂĕĆŽ
ƐĞƵŵĐŽƌĚŽĐŽŶƚĠŵƵŵƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽΗ͘

Ɛ ĐŽŶƚĂƐ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ ƐŽĨƌĞƌĂŵ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͕ ƉĞůŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ƚŽĚŽƐ ŽƐ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĨƵƚƵƌŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŶŽĞƐĐŽƉŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘EĂĂĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂůŽ
ĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĠŝŐƵĂůĂŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĂũƵƐƚĂĚŽĂŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞZΨϴϳϳ͘
dĂŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞƌĂŵĚŝǀƵůŐĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͘

KƋƵĂĚƌŽĂďĂŝǆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƋƵĞĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵĞƐƚĂǀĂŵƐƵũĞŝƚŽƐăĂĚŽĕĆŽ
ŶŽ W ϬϲͲZϮͬ/&Z^ ϭϲ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ŝŵſǀĞŝƐ ;>ŽũĂƐ Ğ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ
ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽͿ͗



ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ


ϮϬϭϵ



ƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ

ϴϳϳ
ƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ

ϴϳϳ
;ϴϳϳͿ
WĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

WĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

;ϴϯϴͿ
;ϯϵͿ
WƌŽǀŝƐĆŽĐƵƐƚŽĚĞƌĞŵŽĕĆŽ


/WϮϮͬ/&Z/Ϯϯʹ/ŶĐĞƌƚĞǌĂƐƐŽďƌĞdƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞdƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞĂZĞŶĚĂ
ƐƐĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ ĞƐĐůĂƌĞĐĞ ĐŽŵŽ ŵĞŶƐƵƌĂƌ Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ž
ůƵĐƌŽ;/Zͬ^ͿĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ăůƵǌĚŽ/^ϭϮͬWϯϮ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŚĄŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐŽďƌĞ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĂĚŽƐŶŽƐĐĄůĐƵůŽƐĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƚƌŝďƵƚŽƐ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂǀĂůŝŽƵŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĨŝƐĐĂŝƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽŶŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĞŵĂďĞƌƚŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ Ğ ĐŽŶĐůƵŝƵ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĄ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ă ƐĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘




ϭϵ
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ϯ͘ WZ/E/W/^WK>1d/^KEd/^

Ɛ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĨŽƌĂŵ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ž
ƉĞƌşŽĚŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞƉĂƌĂĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ
'ƌƵƉŽ͗

ϯ͘ϭ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ


ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŝŶĐůƵĞŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐĚĞƚĞŶŚĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͘dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͕ƐĂůĚŽƐĞ
ŐĂŶŚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽ'ƌƵƉŽƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ͘KƐƉƌĞũƵşǌŽƐŶĆŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƚĂŵďĠŵ ƐĆŽ ĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ Ă ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĕĂ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ ƵŵĂ ƉĞƌĚĂ
;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͘ Ɛ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƐĆŽ ĂůƚĞƌĂĚĂƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘


Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƚĂŵďĠŵ ĐŽŶƚĞŵƉůĂŵ Ž &/ ƉĞůŽ ĨĂƚŽ ĚĞ ƐĞƌ ƵŵĂ
ĞŶƚŝĚĂĚĞĚĞƉƌŽƉſƐŝƚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽĐƵũĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĆŽĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝǀƵůŐĂĚŽŶĂŶŽƚĂϭϲ͘








tD^^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
tD^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ŽŵƉƌĞĕŽ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘
ŽŵƉƌĞĕŽĂŚŝĂ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ>ƚĚĂ͘
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂŽŵƉƌĞĕŽ>ƚĚĂ͘
sĞƌĂŶĞŝŽWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ;ĂͿ
ůƵďĞĚĞDƵůƚŝĨŝĚĞůŝǌĂĕĆŽʹŽŵĐůƵďĞ>ƚĚĂ;ďͿ

ĂͿ

ďͿ

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐͲй
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ĚŝƌĞƚĂ
ŝŶĚŝƌĞƚĂ
ĚŝƌĞƚĂ
ŝŶĚŝƌĞƚĂ




ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϳ͕ϳϲ
Ϭ͕Ϭϭ
ϱϳ͕Ϯϰ
ϰϮ͕ϳϲ
ϱϮ͕Ϭϱ
ϰϳ͕ϵϱ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϬϬ

ŵϲĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽĐŽƌƌĞƵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂĚŝƌĞƚĂsĞƌĂŶĞŝŽWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͘
ƉĞůĂŽŵƉƌĞĕŽ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘
ŵϮϵĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽĐŽƌƌĞƵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŝŶĚŝƌĞƚĂůƵďĞĚĞDƵůƚŝĨŝĚĞůŝǌĂĕĆŽͲ
ŽŵĐůƵďĞ>ƚĚĂ͘ƉĞůĂŽŵƉƌĞĕŽ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘


ϯ͘Ϯ͘ DŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ

ϯ͘Ϯ͘ϭ͘DŽĞĚĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ğ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ

 ŵŽĞĚĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚŽ 'ƌƵƉŽ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ġ Ž ZĞĂů ;ZΨͿ͕ ŵĞƐŵĂ ŵŽĞĚĂ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ Ğ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘ Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͘dŽĚŽƐŽƐƐĂůĚŽƐĨŽƌĂŵĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚŽƐ
ƉĂƌĂŽŵŝůŚĂƌŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘dƌĂŶƐĂĕƁĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ

KƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ƐĆŽĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ;Ž ƌĞĂů Ͳ ZΨͿ ƵƐĂŶĚŽͲƐĞ Ă ƚĂǆĂ ĚĞ ĐąŵďŝŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ďĂůĂŶĕŽƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͘ KƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğ ƉĞƌĚĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĞŶƚƌĞĂƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽǀŝŐĞŶƚĞŶĂĚĂƚĂĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĞĂƐƚĂǆĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶŽƐĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘



ϮϬ
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ϯ͘ϯ͘ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ;͞s͟Ϳ

dĞŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂƌŝƋƵĞǌĂŐĞƌĂĚĂƉĞůŽ'ƌƵƉŽĞƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĞĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞ
ƐƵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŵŽ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ăƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƉŽŝƐ ŶĆŽ Ġ ƵŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂ Ğ ŶĞŵ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƐ
ŶŽƌŵĂƐ ĚŽ /&Z^͘ sĨŽŝƉƌĞƉĂƌĂĚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞĞŵ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďƚŝĚĂƐ ŶŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ƐĞŐƵŝŶĚŽĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽWϬϵͲ͞ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽǀĂůŽƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͘͟

ϯ͘ϰ͘ hƐŽĚĞ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

 ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ Ă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĨĂĕĂ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ Ğ ĂĚŽƚĞ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞƚĂŵ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ƐĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ
Ğ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƐĆŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ Ğ ĂƐ ƌĞǀŝƐƁĞƐ ĚĂƐ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŶŽƚĂƐ͗


EŽƚĂ


WƌŽǀŝƐĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƚŝǀŽƐŶĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϭϭĞϭϮ
WƌŽǀŝƐĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
ϳ
ϲ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƌĞĂůŝǌĄǀĞůůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
ϭϲ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ϭϰ
ϴ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ϭϱ
Ϯϰ
WůĂŶŽĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ



ϰ͘ /yYh/s>Ed^/y


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂƐĆŽŵĂŶƚŝĚŽƐĐŽŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚĞƌĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞ
ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ͘ /ŶĐůƵĞŵ Ž ƐĂůĚŽ Ğŵ ĐĂŝǆĂ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ďĂŶĐĄƌŝŽƐ ă ǀŝƐƚĂ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƌĞƐŐĂƚĄǀĞŝƐĞĐŽŵƌŝƐĐŽŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘

ϰ͘ϭ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ







ĂŝǆĂĞďĂŶĐŽƐ
ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐͲ;ŝͿ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ&/
dŽƚĂů



/ŶĚĞǆĂĚŽƌ dĂǆĂŵĠĚŝĂ






/
ϳϱͲϳϲй
/
ϴϱͲϵϱй



ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


Ͳ
Ͳ


Ϯϲ
ϭϲ
Ͳ
Ͳ
Ϯϲ
ϭϲ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


ϭϰϳ
ϮϲϬ


Ϯϱϲ
Ϯϭϰ
ϯϮ
Ͳ
ϰϯϱ
ϰϳϰ

;ŝͿZĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂũƵŶƚŽĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƉŽƌ
ŵĞŝŽĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƉſƐŝƚŽĂŶĐĄƌŝŽͲƐ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ/͕ĐŽŵůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂ͘





Ϯϭ
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ϱ͘ KEd^ZZ

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KƐ ƐĂůĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ ƐĆŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ǀĞŶĚĂ͘ Ɛ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ ƐĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ
ǀĞŶĚĂƐƉĂƌĐĞůĂĚĂƐĐŽŵĐĂƌƚƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͘

 ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ĞƐƚŝŵĂĚĂƐ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ Ğŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĞůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂĐŽďƌŝƌƉƌŽǀĄǀĞŝƐƉĞƌĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐĐŽŵĐŽŶƚĂƐŝŶĐŽďƌĄǀĞŝƐ͘ĂŶĄůŝƐĞĠĨĞŝƚĂĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͕ůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽƐĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞǀŽůƵŵĞĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽƐǀĞŶĐŝĚŽƐŶĂĚĂƚĂďĂƐĞĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘

K 'ƌƵƉŽ ĂǀĂůŝĂ ƐĞ ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ƚġŵ ŝŶĚşĐŝŽƐ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŶŽ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ hŵ ĂƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƉŽƐƐƵŝ ŝŶĚşĐŝŽƐ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ƉŽƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƋƵĂŶĚŽ ŽĐŽƌƌĞŵ Ƶŵ ŽƵ ŵĂŝƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĐŽŵ ŝŵƉĂĐƚŽ ƉƌĞũƵĚŝĐŝĂů ŶŽƐ ĨůƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĨƵƚƵƌŽ
ĞƐƚŝŵĂĚŽƐĚŽĂƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘

ϱ͘ϭ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ


ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ



ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ;ĂͿ
ϭ͘ϰϰϬ
ϭ͘ϭϴϯ
dŝĐŬĞƚƐĚĞǀĞŶĚĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
Ϯϭϴ
ϰϭϱ
;ϴͿ
;ϭϬͿ
;ͲͿWĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐ
dŽƚĂů
ϭ͘ϲϱϬ
ϭ͘ϱϴϴ



ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭ͘ϲϯϴ
ϭ͘ϱϴϴ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭϮ
Ͳ
ϭ͘ϲϱϬ
ϭ͘ϱϴϴ
dŽƚĂů

ƐǀĞŶĚĂƐĐŽŵĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĆŽƌĞĐĞďşǀĞŝƐăǀŝƐƚĂĞŽƵĞŵĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕ĐŽŵĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐ
ĚĞĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͕Ž'ƌƵƉŽƌĞĂůŝǌŽƵĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐũƵŶƚŽĂŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĆŽ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂŝǆĂĞͬŽƵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞZΨϱϰ;ZΨϮϳϲĞŵϮϬϭϴͿ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞŐƌĞƐƐŽŽƵĚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ͘

ϱ͘Ϯ͘ ŐŝŶŐĚŽŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ



ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ






ǀĞŶĐĞƌ

ϭ͘ϲϮϮ
ϭ͘ϱϰϬ
sĞŶĐŝĚĂƐ͗



ƚĠϯϬĚŝĂƐ

ϳ
ϰϵ
ϭϴ
ϭ
ĚĞϯϭĂϲϬĚŝĂƐ

ĚĞϲϭĂϵϬĚŝĂƐ

ϱ
Ϯ
ĂĐŝŵĂĚĞϵϬĚŝĂƐ

ϲ
ϲ
ϭ͘ϲϱϴ
ϭ͘ϱϵϴ
dŽƚĂů

WĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐ

;ϴͿ
;ϭϬͿ
dŽƚĂů

ϭ͘ϲϱϬ
ϭ͘ϱϴϴ




ŝƌĐƵůĂŶƚĞ

ϭ͘ϲϯϴ
ϭ͘ϱϴϴ
ϭϮ
Ͳ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

ϭ͘ϲϱϬ
ϭ͘ϱϴϴ
dŽƚĂů

ϮϮ
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ϱ͘ϯ͘ DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐͲW




^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
sĂůŽƌĞƐďĂŝǆĂĚŽƐĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
^ĂůĚŽĨŝŶĂů



ϮϬϭϵ

;ϭϬͿ
;ϯϴͿ
ϰϬ
;ϴͿ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϭϰͿ
;ϯͿ
ϳ
;ϭϬͿ

ϲ͘ ^dKYh^

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

K'ƌƵƉŽƌĞŐŝƐƚƌĂŽĐƵƐƚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐĚĂƐůŽũĂƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞǀĂƌĞũŽ͕ĐƵũŽĐƵƐƚŽĚŽĞƐƚŽƋƵĞĠ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐĞƵƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂŶĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŵĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĚĂŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͕
ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂĂƐůŽũĂƐĚŽĂƚĂĐĂĚŽƋƵĞƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽ͘^ĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐ
ŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐůşƋƵŝĚŽĚĂƐďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐƌĞĐĞďŝĚĂƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵ
ĂƌŵĂǌĞŶĂŐĞŵĞĐŽŵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĚŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐʹ͘:ĄŽĐƵƐƚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐĚŽƐ
ƐĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĐƵƐƚŽƐĐŽŵĂƌŵĂǌĞŶĂŐĞŵ͘

KƐĞƐƚŽƋƵĞƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞŶŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĞŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽƌĞĂůŝǌĄǀĞů͘
KǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂĞƐƚŝŵĂĚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĞ
ƚŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĞĐƵƐƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂǀĞŶĚĂ͘

KƐĞƐƚŽƋƵĞƐƚĂŵďĠŵƐĆŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂƉƌŽǀŝƐĆŽƋƵĞůĞǀĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƉĞƌĚĂƐ͕
ƋƵĞďƌĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĞŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ͕ĂƋƵĂůĠƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞĂŶĂůŝƐĂĚĂĞĂǀĂůŝĂĚĂƋƵĂŶƚŽăƐƵĂ
ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ͘

ϲ͘ϭ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ




ϮϬϭϵ





DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐͲůŽũĂƐĞƐ
ƐƚŽƋƵĞƐĞŵƚƌąŶƐŝƚŽ
KƵƚƌŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ
dŽƚĂů


ϲ͘Ϯ͘ DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ











Ϯ͘ϵϬϬ
ϭϰϱ
ϰϯ
;ϯϭϲͿ
Ϯ͘ϳϳϮ

Ϯ͘ϴϭϬ
ϴϯ
ϯϮ
;ϭϵϲͿ
Ϯ͘ϳϮϵ

ϮϬϭϵ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ



^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
ƐƚŽƋƵĞƐďĂŝǆĂĚŽƐŽƵǀĞŶĚŝĚŽƐ
^ĂůĚŽĨŝŶĂů

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϭϵϲͿ
;ϮϭϰͿ
ϵϰ
;ϯϭϲͿ



;ϮϴϰͿ
;ϱϯͿ
ϭϰϭ
;ϭϵϲͿ



Ϯϯ
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ϳ͘ /DWK^dK^ZhWZZ





ϮϬϭϵ



Ϯ͘ϯϱϳ
ϰϬϮ
ϱϭ
ϭϬ
;ϲϵϭͿ
Ϯ͘ϭϮϵ

ϭ͘ϳϯϴ
Ϯϱϯ
ϰϯ
ϯϯ
;ϲϵϭͿ
ϭ͘ϯϳϲ

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂů

ϭϳϭ
ϭ͘ϵϱϴ
Ϯ͘ϭϮϵ

ϯϮϵ
ϭ͘Ϭϰϳ
ϭ͘ϯϳϲ

ĂͿ



ďͿ




/D^;ĂͿĞ;ŶŽƚĂϳ͘ϮͿ
W/^ĞK&/E^;ďͿĞ;ŶŽƚĂϳ͘ϮͿ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƌĞƚŝĚŽŶĂĨŽŶƚĞ
KƵƚƌŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞ/D^;ŶŽƚĂϳ͘ϭͿ
dŽƚĂů







ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ





KƐĂůĚŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞ/D^ĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůŽ/D^Ğ/D^^dĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞ
ƐĂşĚĂƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ Ğ ƉĞůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ĂůşƋƵŽƚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ ͞ZĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ /D^Ͳ^d͟ Ğŵ ^ĆŽ WĂƵůŽ Ğ ͞sŝƌĂĚĂ ĚĞ
ĞƐƚŽƋƵĞ͕͟ƐĞŶĚŽƐƵĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŵĞŶƐĂŝƐĚĞƐƵĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐ
ďĞŵĐŽŵŽĚĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘
KW/^ĞK&/E^ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĐƌĠĚŝƚŽƐŐĞƌĂĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐĚŽ'ƌƵƉŽ͕
ďĞŵĐŽŵŽĐƌĠĚŝƚŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ
/D^ŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^;ŶŽƚĂϳ͘ϮͿ͘

ϳ͘ϭ͘ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ


K'ƌƵƉŽŵŽŶŝƚŽƌĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĞƐƉĞƌĂĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/D^͘WĂƌĂ
ǀĂůŽƌĞƐŽŶĚĞĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽƐĞĚĂƌĄĞŵƉĞƌşŽĚŽƋƵĞƐƵƉĞƌĂƵŵŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞƌĂǌŽĄǀĞů
ĐĞƌƚĞǌĂ ƋƵĞ ĂƐ ƉƌŽũĞĕƁĞƐ ƐĞ ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌĆŽ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ͘

K 'ƌƵƉŽ ĞĨĞƚƵŽƵ Ƶŵ ĞƐƚƵĚŽ ĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ /D^ ƉŽƌ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ;Ϳ Ğ hŶŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽƵ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƌĞĂǀĂůŝĂƌĂŵĂůŚĂůŽŐşƐƚŝĐĂ͕ĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĂĚĂĞŶŽǀŽƐƌĞŐŝŵĞƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ
ƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵƉůĂŶŽƉĂƌĂŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĂŝƐĐƌĠĚŝƚŽƐ͘ŽŵďĂƐĞŶĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĠƋƵĞŽƐƐĂůĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽĂƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞĞŵ
ϮϬϭϵƉĂƐƐĞŵĂƐĞƌƵƚŝůŝǌĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϮϭ͕ƐĞŵĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƉĞƌĚĂƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘ŵϮϬϭϵŶĆŽ
ŚŽƵǀĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ;ZΨϲϵϭĞŵϮϬϭϴͿ͘

ϳ͘Ϯ͘ ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ


K'ƌƵƉŽŽďƚĞǀĞġǆŝƚŽŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĨŝƐĐĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^^dĞĚŽ/D^ŶĂ
ďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕
ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ͕ ũƵůŚŽ ĞĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͘ KƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƚƌĂŶƐŝƚĂĚŽƐ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂǀĂŵ
ǀĄƌŝŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ͖ ĂůƚŽ ǀŽůƵŵĞ ĚĞ ĚĂĚŽƐ͖ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƌĞŐƌĂƐ ĚĞ ƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ă
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͖ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ƐŝƐƚġŵŝĐĂ ŶĂ ĐŽŵƉŝůĂĕĆŽ Ğ ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ
ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ŐĞƌĂƌ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĕĆŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂůĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ƋƵĞƉĞƌŵŝƚŝƐƐĞ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌŵŽŵĞŶƚŽ͕ĂƐƵĂƌĞǀŝƐĆŽĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨŝƐĐĂŝƐ͕ĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂĞǆŝƐƚġŶĐŝĂĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽŶŽWϬϬ;ZϮͿ
ͲƐƚƌƵƚƵƌĂŽŶĐĞŝƚƵĂůƉĂƌĂZĞůĂƚſƌŝŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƐĞƵƉĂƌĄŐƌĂĨŽϱ͘ϭϰ͘



Ϯϰ

271

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ĞƐƚĂĨŽƌŵĂ͕ƉĂƌƚĞĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐĚŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϬϮĂϮϬϭϳĂŝŶĚĂ
ĞƐƚĂǀĂŵĞŵĨĂƐĞĚĞůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶĆŽĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽĚĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŝŶĚĂƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶǀŝĚŽƵƚŽĚŽƐŽƐ
ĞƐĨŽƌĕŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƋƵĞŽƚƌĂďĂůŚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĨŽƐƐĞŵ
ĐŽŶĐůƵşĚŽƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗

/D^
KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂ/D^^dƉĂŐŽƐăŵĂŝŽƌ͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ
ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϴϬ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĂŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ϮϬϬϴ Ă ϮϬϭϬ͕ ĨŽƌĂŵ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶĂƌƵďƌŝĐĂ
ĚĞŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ͘

W/^ĞK&/E^
KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽ
ƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ Ğŵ ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ Ğ ũƵůŚŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϭ͘Ϭϭϰ͕ ƐĞŶĚŽ ZΨϱϬϯ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞZΨϱϭϬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽ
ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ϮϬϬϮ Ă ϮϬϭϳ͕ ĨŽƌĂŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŶŽǀĞ ŵĞƐĞƐ ĨŝŶĚŽ Ğŵ
ϯϬ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŶĂ ƌƵďƌŝĐĂ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ůşƋƵŝĚĂƐĞƌĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘

/D^ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂ/D^^dƉĂŐŽƐăŵĂŝŽƌ͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϴ͕ĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϯϯ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϭϰĂϮϬϭϲ͘

KƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĞ/D^^dĐŽŵďĂƐĞĞŵǀĂůŽƌƉƌĞƐƵŵŝĚŽ͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵ
ũƵůŐĂĚŽĞŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͕ĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŶŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϬ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϬϴĞϮϬϬϵ͘

W/^ĞK&/E^ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽ
ƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϱϴ͕ƐĞŶĚŽZΨϵϴĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ
ĂŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞZΨϲϬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞ
ϮϬϭϭ Ă ϮϬϭϰ͕ ĨŽƌĂŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĨŝŶĚŽ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ;ŵ ϮϬϭϴ ĨŽŝ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϭϱĂϮϬϭϳŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϲ͕
ƐĞŶĚŽZΨϰϰƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞZΨĞZΨϭϮĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ
ĚĂƐĂĕƁĞƐƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂƐĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴͿ͘



ϴ͘ /DWK^dKZEKEdZ/h/K^K/>


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

^ĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĂŶƚĞƐĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐƉĞůĂƐŝŶĐůƵƐƁĞƐĞĞǆĐůƵƐƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĨŝƐĐĂůǀŝŐĞŶƚĞ͘K
ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ďĂƐĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ Ğ ƐĞƵƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘EĂƉƌĄƚŝĐĂ͕ĂƐŝŶĐůƵƐƁĞƐĂŽůƵĐƌŽĐŽŶƚĄďŝůĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ŽƵĂƐĞǆĐůƵƐƁĞƐ
ĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ĂŵďĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞŶĆŽƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ͕ŐĞƌĂŵŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŽƵĚĠďŝƚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͘




Ϯϱ

272

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ƐƐĞƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ
ĞƐƚŝǀĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŵ ŝƚĞŶƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ͘ EĞƐƐĞ ĐĂƐŽ͕ Ž
ŝŵƉŽƐƚŽƚĂŵďĠŵĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘

KƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƐŽŵĞŶƚĞ ƐĞ ĨŽƌ ƉƌŽǀĄǀĞů Ă ƐƵĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĐŽŵůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐ͘

ϴ͘ϭ͘ ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƚŝǀĂ

KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ă
ƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞŵƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐăƐĂůşƋƵŽƚĂƐŶŽŵŝŶĂŝƐ͗




>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ůşƋƵŽƚĂƐŶŽŵŝŶĂů
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůăƐĂůşƋƵŽƚĂƐ
ŶŽŵŝŶĂŝƐ

ĨĞŝƚŽĚĂƐĂĚŝĕƁĞƐĞĞǆĐůƵƐƁĞƐ͗
DƵůƚĂƐ
WĞƌĚĂĞĨĞƚŝǀĂĐŽŵĚĞǀĞĚŽƌĞƐ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ŝĨĞƌĞŶĕĂƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐͲ&ƌĂŶĐŚŝƐĞ
KƵƚƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
/ZĚŝĨĞƌŝĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůăĂůşƋƵŽƚĂ
ĞĨĞƚŝǀĂ

/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͗
ŽƌƌĞŶƚĞ
ŝĨĞƌŝĚŽ
dŽƚĂů


ϴ͘Ϯ͘ ƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐŶĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ












ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ






;ϭͿ
ϯϰй

;ϮϴͿ
ϯϰй

ϲϵ
ϯϰй

;ϮϴͿ
ϯϰй











Ͳ


Ͳ
Ͳ
;ϱͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϭϬ


Ͳ
Ͳ
;ϳͿ
Ͳ
;ϯͿ
Ͳ

;ϮϰͿ


;ϰͿ
;ϴͿ
Ͳ
;ϭϬͿ
;ϭϮͿ
ϭϮϯ

ϭϬ


;ϭͿ
;ϲͿ
Ͳ
Ͳ
;ϲͿ
ϯ








;ϱͿ


Ͳ
ϱ
ϱ

Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϲϱ


;ϲϴͿ
ϯ
;ϲϱͿ

Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ





ŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĚĞĚƵƚşǀĞŝƐ
WƌĞũƵşǌŽƐĨŝƐĐĂŝƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂů

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ



sĂůŽƌ

ϰ͘ϯϵϲ
ϳ͘ϯϲϲ
ϭϭ͘ϳϲϮ

ϮϬϭϵ
ĨĞŝƚŽ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ

ϭ͘ϰϵϱ
Ϯ͘ϱϬϰ
ϯ͘ϵϵϵ


sĂůŽƌ

ϱ͘ϬϴϮ
ϲ͘ϴϰϮ
ϭϭ͘ϵϮϰ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ĨĞŝƚŽ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ

ϭ͘ϳϮϴ
Ϯ͘ϯϮϲ
ϰ͘Ϭϱϰ

ϵ͘ WZd^Z>/KE^


ƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂǀĂůŽƌĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚŽƌĂƚĞŝŽĚĞĐƵƐƚŽƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐăƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƐĂůĚŽƐĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ
ĚĞǀĞŶĚĂĞĐŽŵƉƌĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞůŽũĂƐ͕ƌĞƉĂƐƐĂĚĂƐƉĞůŽǀĂůŽƌĚŽƐĐƵƐƚŽƐ
ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƋƵŽƚŝƐƚĂƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐĚŽ&/͘dĂŝƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ
ƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚĂƐŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͕ĂŶƵůĂŶĚŽƋƵĂůƋƵĞƌĞĨĞŝƚŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

KƵƚƌĂƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĐŽŵ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ŝŶĐůƵĞŵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ƵƐŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶŽƌĂƐŝů͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘




Ϯϲ

273

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ϵ͘ϭ͘ ^ĂůĚŽƐĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ





tD^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
dŽƚĂůĚĞŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ

tĂůŵĂƌƚh^;ĂͿ
KƵƚƌĂƐ;ďͿ
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

dŽƚĂůĚĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ


ĂͿ








WĂƐƐŝǀŽ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Ϯϯϰ
ϯϭϭ
ϵϱϱ ϭ͘ϮϲϮ
ϭ͘ϭϴϵ ϭ͘ϱϳϯ


ϭ͘ϭϴϵ ϭ͘ϱϳϯ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
ϲ
Ϯ
ϲ
Ϯ


Ϯϭϰ
Ϯϱϴ
Ͳ
Ͳ
Ϯϭϰ
Ϯϱϴ


ϮϮϬ
ϮϲϬ













ĞƐƉĞƐĂƐ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


;ϭϱϱͿ
;ϲϭͿ
;ϲϮͿ
;ϮϯͿ
;ϮϭϳͿ
;ϴϰͿ


;ϮϭϳͿ
;ϴϰͿ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ
;ϰͿ
;ϮͿ
;ϰͿ
;ϮͿ


Ͳ
;ϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϳͿ


;ϰͿ
;ϵͿ

ŽŵŽƉĂƌƚĞĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂĞǆĞĐƵƚĂĚĂĞŵϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽĂƐƐƵŵŝƵ
ŽďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŵtĂůŵĂƌƚh^ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϱϭƐƵũĞŝƚĂĂĞŶĐĂƌŐŽƐŵĞŶƐĂŝƐăƚĂǆĂĚĞϭϭϬй
ĚŽ/͘ŵϮϬϭϵĨŽŝĂĐŽƌĚĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐŽĐĄůĐƵůŽĨŝŶĂůĚĞĂũƵƐƚĞĚĞƉƌĞĕŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĞ ZΨϱϱ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ ĚĞĚƵǌŝĚŽ ĚŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŝŶŝĐŝĂů͘ K ƐĂůĚŽ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ / Ğŵ ϮϬϭϵ Ġ ĚĞ
ZΨϮϭϰ͘KƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐŽĐŽƌƌĞƌĄĞŵϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϰ͘
KtĂůŵĂƌƚh^ƚĞŵĂŽƉĕĆŽĚĞ͕ŽĐŽƌƌĞŶĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐ;ĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽ͕ŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĞůŽĂƚƵĂůĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞͬŽƵŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂŝŶŝĐŝĂů;͞/WK͟ͿͿ͕ĐŽŶǀĞƌƚĞƌ
ŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƐƚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĞŵĐĂƉŝƚĂůŶŽ'ƌƵƉŽ͘
K'ƌƵƉŽƚĂŵďĠŵĂƐƐƵŵŝƵŽďƌŝŐĂĕĆŽŵĞŶƐĂůĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞůŽƵƐŽĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽtĂůŵĂƌƚ
h^ ;/d d^Ϳ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞ ZΨϭϭ͕ ƐƵũĞŝƚĂ Ă ĞŶĐĂƌŐŽƐ ŵĞŶƐĂŝƐ ĚĞ ϭϬϬй ĚŽ /͘ KƐ
ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ğ ũƵƌŽƐ ƐĞƌĆŽ ƉĂŐŽƐ ĂƚĠ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϮϯ͘ ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ
ĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵŽ'ƌƵƉŽƉĂƐƐŽƵĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƌŽǇĂůƚŝĞƐƉĞůŽƵƐŽĚĂŵĂƌĐĂ͞^Ăŵ͛Ɛ
ůƵď͟Ğ͞tĂůŵĂƌƚ͟ƉĂƌĂŽtĂůŵĂƌƚh^͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽ'ƌƵƉŽ
ƋƵŝƚŽƵŽƐƐĂůĚŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĚĞ/dd^ĞZŽǇĂůƚŝĞƐĐŽŵŽtĂůŵĂƌƚh^͘



 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƐƐƵŵŝƵ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĐŽŵ tĂůŵĂƌƚ h^ Ğŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐĂƐŽ
ŚŽƵǀĞƐƐĞ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƐĂůĚŽĚĞ /D^ ĂƚĠ ϭǑ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϬ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶĐůƵŝƵƋƵĞ
ŶĞŶŚƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĠĚĞǀŝĚĂĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƐƐĞƚĞŵĂ͘


ďͿ

ƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵŽƵƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉĞůŽƐŵĞƐŵŽƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĚŽ
'ƌƵƉŽ͕ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵũƵƌŽƐĞĂůƵŐƵĠŝƐĚĞƉƌĠĚŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͘KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŽƌĂŵ
ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐăƚĂǆĂƐĚĞϳйĂ͘Ă͘;ϳйĂ͘Ă͘ĞŵϮϬϭϴͿ͕ĐŽŵƉƌĂǌŽŝŶŝĐŝĂůĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕
ƉƌĂǌŽĨŝŶĂůĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϱϴ͕ŽŝŶşĐŝŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄĂƉſƐƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽƵƐĞũĂ͕
ĐŽŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘


ϵ͘Ϯ͘ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

EŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĨŝŶĚŽ Ğŵ ϮϬϭϵ͕ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
;ĚŝƌĞƚŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽͿĨŽƌĂŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗





ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ
dŽƚĂů

^ĂůĄƌŝŽďĂƐĞ
ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ



ϭ
ϳ
ϴ

 ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽǀĂƌŝĄǀĞů







 

Ͳ 
ϯ 
ϯ 

ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ



Ͳ
ϯ
ϯ

 

Ͳ 
ϲ 
ϲ 

dŽƚĂů
ϮϬϭϵ

ϮϬϭϴ

ϭ
ϭϬ
ϭϭ



Ͳ
ϵ
ϵ




ĚĞƐƉĞƐĂĐŽŵƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƚĄĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕
ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕͟ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘



Ϯϳ

274

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϬ͘ /Es^d/DEdK^

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

ƉſƐĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƐĞ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ƉĞƌĚĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚŽ ǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐŽďƌĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ'ƌƵƉŽĞŵƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͘K'ƌƵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ĞŵĐĂĚĂĚĂƚĂ
ĚĞ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ƐĞ ŚĄ ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ŽďũĞƚŝǀĂ ĚĞ ƋƵĞ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐŽĨƌĞƌĂŵƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘^ĞĂƐƐŝŵĨŽƌ͕Ž'ƌƵƉŽĐĂůĐƵůĂŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĐŽŵŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ Ğ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͘

ϭϬ͘ϭ͘DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ


^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ
ĚŽĕĆŽĚŽWϬϲ;ZϮͿ
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂů
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ




sĞƌĂŶĞŝŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
>ƚĚĂ͘
;ϮϳͿ
;ϰͿ
ϯϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ




tD^
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ϭ͘ϳϰϯ
;ϭϬͿ
Ͳ
Ͳ
Ϯϰϵ
ϭ͘ϵϴϮ




tD
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ϴϮϱ
ϯϯϴ
Ͳ
ϯ
ϱϬϬ
ϭ͘ϲϲϲ




^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĞŵϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂ

sĞƌĂŶĞŝŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁ
ĞƐ>ƚĚĂ͘
;ϮϲͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭͿ
;ϮϳͿ

Ͳ
;ϮϳͿ

tD^
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ϭ͘ϱϲϰ
;ϳϰͿ
ϮϮϭ
ϯϮ
ϭ͘ϳϰϯ

ϭ͘ϳϰϯ
Ͳ

tD
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ϭ͘ϲϯϭ
;ϭ͘ϭϭϬͿ
Ϯϴϯ
Ϯϭ
ϴϮϱ

ϴϮϱ
Ͳ


ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŵƉƌĞĕŽ ŽŵƉƌĞĕŽĂŚŝĂ
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽ ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
EŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘
>ƚĚĂ͘
dŽƚĂů
ϭ͘ϭϴϲ
ϭϵϰ
ϯ͘ϵϮϭ
;ϮϭϬͿ
;ϵϵͿ
ϭϱ
;ϯϭͿ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ͳ
ϰ
ϭϰϬ
ϭϮϮ
ϭ͘Ϭϭϭ
ϭ͘Ϭϴϲ
Ϯϭϳ
ϰ͘ϵϱϭ



ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

ŽŵƉƌĞĕŽ
ŽŵƉƌĞĕŽ
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĂŚŝĂ
ĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
>ƚĚĂ͘
>ƚĚĂ͘
dŽƚĂů
ϭ͘ϮϬϬ
ϭϭϰ
ϰ͘ϰϴϯ
;ϵϳͿ
Ͳ
;ϭ͘ϮϴϭͿ
ϭϮϭ
ϭϭϱ
ϳϰϬ
;ϯϴͿ
;ϯϱͿ
;ϮϭͿ
ϭ͘ϭϴϲ
ϭϵϰ
ϯ͘ϵϮϭ



ϭ͘ϭϴϲ
ϭϵϰ
ϯ͘ϵϰϴ
Ͳ
Ͳ
;ϮϳͿ




sĞƌĂŶĞŝŽWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͘ͲƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƚŝǀŝĚĂĚĞĂĨƵŶĕĆŽĚĞŚŽůĚŝŶŐĚĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐŶĆŽͲ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

tD^^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘ͲƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƚŝǀŝĚĂĚĞŽĨĞƌĞĐĞƌƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞďĞůĞǌĂ͕
ƐĂƷĚĞ͕ ĐĂŵĂ͕ ďƌŝŶƋƵĞĚŽƐ͕ ĐąŵĞƌĂƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ ũŽŐŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ŵƵƐŝĐĂŝƐ͕ůŝǀƌŽƐ͕ƉĂƉĞůĂƌŝĂ͕ƵƚŝůŝĚĂĚĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐĂƐ͕ĐŽƐŵĠƚŝĐŽƐ͕ĞƐƉŽƌƚĞƐ͕ĞŵſǀĞŝƐĞĐŽůĐŚƁĞƐ͘

tD ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚŽ ƌĂƐŝů >ƚĚĂ͘ Ͳ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ Ž ĐŽŵĠƌĐŝŽ ǀĂƌĞũŝƐƚĂ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞŵŐĞƌĂů͕ĐŽŵƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐ͘

ŽŵƉƌĞĕŽ ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚŽ EŽƌĚĞƐƚĞ >ƚĚĂ͘ Ͳ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ ĞƵƚŝůŝĚĂĚĞƐ ĚŽŵĠƐƚŝĐĂƐ Ğŵ ŐĞƌĂůƉŽƌŵĞŝŽ ĚĞ ƵŵĂ ƌĞĚĞ ĚĞ ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĞ ůŽũĂƐĚĞ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

ŽŵƉƌĞĕŽĂŚŝĂ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ>ƚĚĂ͘ͲŽƉĞƌĂŶŽƌĂŵŽĚĞƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĞƉĂĚĂƌŝĂƐ͘ĞŵƉƌĞƐĂ
ĨŽƌŶĞĐĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ďĞďŝĚĂƐ͕ ǀŝŶŚŽƐ͕ ĨůŽƌĞƐ͕ ĐŽŵƉƌĂƐ ŽŶůŝŶĞ͕ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ğ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͘





Ϯϴ

275

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϭ͘ /DK/>/Kd/sK^/Z/dKh^K


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů

KƐǀĂůŽƌĞƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂĞƉĞƌĚĂƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͘KǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵƐƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽ
ĚĂĚĞƐĂƚŝǀĂĕĆŽĚŽĂƚŝǀŽĂƉſƐĂƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĠŝŶĐůƵşĚŽŶŽĐƵƐƚŽĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƚŝǀŽƐĞŽƐ
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽĨŽƌĞŵƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐ͘

ƵƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ

YƵĂŶĚŽ ƉĂƌƚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ƐĆŽ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ ĞƐƐĂƐ
ƉĂƌƚĞƐĐŽŵŽĂƚŝǀŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵǀŝĚĂƷƚŝůĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ƋƵĂŶĚŽ
ƵŵĂƌĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĠĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͕ŽƐĞƵĐƵƐƚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕
ƐĞ ŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌĞŵ ƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐ͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌŽƐ Ğ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͘

ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂůŝŶĞĂƌĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂƷƚŝůĚŽĂƚŝǀŽ͕ĂƚĂǆĂƐƋƵĞůĞǀĂŵĞŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂĚŽƐďĞŶƐ͘

hŵ ŝƚĞŵ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ġ ďĂŝǆĂĚŽ ĂƉſƐ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ŽƵ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽ ŚĄ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚŽƵƐŽĐŽŶƚşŶƵŽĚŽĂƚŝǀŽ͘ǀĞŶƚƵĂůŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĂďĂŝǆĂĚŽ
ĂƚŝǀŽƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽĂƚŝǀŽĨŽƌ
ďĂŝǆĂĚŽ͘

KǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞǀŝĚĂƷƚŝůĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽĞĂũƵƐƚĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘

ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ ĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ DſǀĞŝƐĞ
dĞƌƌĞŶŽƐ ĚŝĨşĐŝŽƐ Ğ/ŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
;ĂͿ
ƵƚĞŶƐşůŝŽƐ


ƵƐƚŽͲĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
ĚŝĕƁĞƐ
ĂŝǆĂƐ
ĂŝǆĂƐʹŝƐĆŽĚĞůŽũĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞ͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟ͲĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

^ĂůĚŽƐŝŶŝĐŝĂůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
͞/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟
ĚŝĕƁĞƐ
ĂŝǆĂƐ
ĂŝǆĂƐʹŝƐĆŽĚĞůŽũĂƐ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

sĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ


ƵƐƚŽͲĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ĚŽĕĆŽ/&Z^ϭϲĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
ĚŝĕƁĞƐ
ZĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ
ĂŝǆĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ

ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞ͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟ʹĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

^ĂůĚŽƐŝŶŝĐŝĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
͞/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟;ĐͿ
ĚŝĕƁĞƐ
ĂŝǆĂƐ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

sĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ

dĂǆĂĂŶƵĂůĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ







ϭ͘Ϭϭϭ ϯ͘ϯϳϬ
Ͳ
Ͳ
;ϮϯͿ
;ϯϵͿ
;ϰϱϭͿ ;ϭ͘ϭϯϰͿ
Ͳ
ϱ
ϱϯϳ Ϯ͘ϮϬϮ






;ϭϳϱͿ ;ϭ͘ϲϲϴͿ
ϰϮ
ϯϴϱ
Ͳ
;ϯϮͿ
Ͳ
Ϯϳ
Ͳ
ϯϳϱ
;ϭϯϯͿ ;ϵϭϯͿ


ϰϬϰ ϭ͘Ϯϴϵ






ϱϯϳ Ϯ͘ϮϬϮ
Ͳ
Ͳ
ϱ
ϱϮ
Ͳ
Ͳ
;ϮͿ
;ϯͿ
Ͳ
Ϯϴ
ϱϰϬ Ϯ͘Ϯϳϵ






;ϭϯϯͿ ;ϵϭϯͿ
ϳϯ
ϭϱϬ
Ͳ
;ϰϳͿ
Ͳ
Ͳ
ϲϬ ;ϴϭϬͿ


ϰϴϬ ϭ͘ϰϲϵ


Ͳ Ϯ͕ϱϬй



ϰ͘ϯϰϴ
ϭ
;ϭϰϭͿ
Ͳ
ϮϮ
ϰ͘ϮϯϬ



;ϯ͘ϰϭϳͿ
ϭϯϮ
;ϴϱͿ
ϭϬϯ
Ͳ
;ϯ͘ϮϲϳͿ

ϵϲϯ



ϰ͘ϮϯϬ
Ͳ
ϲ
Ͳ
;ϰϲϲͿ
ϮϮϵ
ϯ͘ϵϵϵ



;ϯ͘ϮϲϳͿ
ϳ
;ϮϯϯͿ
ϰϱϬ
;ϯ͘ϬϰϯͿ

ϵϱϲ

ϭϬ͕ϬϬй



ϭ͘ϴϳϳ
Ͳ
;ϭϮϭͿ
Ͳ
ϱ
ϭ͘ϳϲϭ



;ϭ͘ϬϯϴͿ
ϳϴ
;ϮϰͿ
ϯϵ
Ͳ
;ϭ͘ϭϬϭͿ

ϲϲϬ



ϭ͘ϳϲϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭϭͿ
ϯϴ
ϭ͘ϳϴϴ



;ϭ͘ϭϬϭͿ
ϰϭ
;ϳϳͿ
Ϯ
;ϭ͘ϭϯϱͿ

ϲϱϯ

;ĂͿ



ϯϮ
Ͳ
;ϭͿ
Ͳ
Ͳ
ϯϭ



;ϮϲͿ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ͳ
;ϮϱͿ

ϲ



ϯϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϲͿ
Ͳ
Ϯϱ



;ϮϱͿ
Ͳ
;ϮͿ
ϲ
;ϮϭͿ

ϰ

ϮϬ͕ϬϬй

ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ


ϳϯϱ
Ͳ
;ϭϱͿ
Ͳ
Ϯ
ϳϮϮ



;ϱϵϵͿ
Ͳ
;ϭϳͿ
ϭϯ
Ͳ
;ϲϬϯͿ

ϭϭϵ



ϳϮϮ
Ͳ
ϯ
Ͳ
;ϭϬϲͿ
Ϯϱ
ϲϰϰ



;ϲϬϯͿ
Ͳ
;ϰϮͿ
ϭϬϯ
;ϱϰϮͿ

ϭϬϮ

ϮϬ͕ϬϬй

sĞşĐƵůŽƐ


ϲ
Ͳ
;ϰͿ
Ͳ
Ͳ
Ϯ



;ϯͿ
Ͳ
Ͳ
Ϯ
Ͳ
;ϮͿ

ϭ



Ϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
Ͳ



;ϭͿ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ͳ

Ͳ

ϮϬ͕ϬϬй

dŽƚĂůĚŽ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŵ
ĂƚŝǀŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ


Ϯϰ
ϯϰ
;ϯͿ
Ͳ
;ϯϰͿ
Ϯϭ



Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϯϭ



Ϯϭ
Ͳ
ϱϭϴ
Ͳ
;ϭͿ
;ϯϮϬͿ
Ϯϭϴ



Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ϯϭϴ

Ͳ



ϭϭ͘ϰϬϯ
ϯϱ
;ϯϰϳͿ
;ϭ͘ϱϴϱͿ
Ͳ
ϵ͘ϱϬϲ



;ϲ͘ϵϮϲͿ
ϰϴϭ
;ϭϱϴͿ
ϭϴϱ
ϯϳϱ
;ϲ͘ϬϰϯͿ

ϯ͘ϰϲϯ



ϵ͘ϱϬϲ
Ͳ
ϱϴϰ
Ͳ
;ϱϵϳͿ
Ͳ
ϵ͘ϰϵϯ



;ϲ͘ϬϰϯͿ
Ϯϳϭ
;ϰϬϭͿ
ϱϲϮ
;ϱ͘ϲϭϭͿ

ϯ͘ϴϴϮ

Ͳ

ƚŝǀŽƐĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞ
ƵƐŽ
;ďͿ


ϱϴϲ
ϭ͘Ϯϰϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϴϮϳ



;ϮϴϵͿ
;ϯϵϭͿ
;ϮϵͿ
Ͳ
Ͳ
;ϳϬϵͿ

ϭ͘ϭϭϴ



ϭ͘ϴϮϳ
ϴϳϳ
ϵϬϰ
ϲϮ
;ϰϰϬͿ
Ͳ
ϯ͘ϮϯϬ



;ϳϬϵͿ
;ϯϮͿ
;ϮϬϰͿ
ϭϲϬ
;ϳϴϱͿ

Ϯ͘ϰϰϱ

ϯ͕ϭϬй

dŽƚĂů


ϭϭ͘ϵϴϵ
ϭ͘Ϯϳϲ
;ϯϰϳͿ
;ϭ͘ϱϴϱͿ
Ͳ
ϭϭ͘ϯϯϯ



;ϳ͘ϮϭϱͿ
ϵϬ
;ϭϴϳͿ
ϭϴϱ
ϯϳϱ
;ϲ͘ϳϱϮͿ

ϰ͘ϱϴϭ



ϭϭ͘ϯϯϯ
ϴϳϳ
ϭ͘ϰϴϴ
ϲϮ
;ϭ͘ϬϯϳͿ
Ͳ
ϭϮ͘ϳϮϯ



;ϲ͘ϳϱϮͿ
Ϯϯϵ
;ϲϬϱͿ
ϳϮϮ
;ϲ͘ϯϵϲͿ

ϲ͘ϯϮϳ

Ͳ

ĂͿƐ ďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ ƐĆŽ ĚĞƉƌĞĐŝĂĚĂƐ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĞƐƚŝŵĂĚĂ ĚŽ ďĞŵ ŽƵ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞů͕ĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐ͕ŽŵĞŶŽƌ͘



Ϯϵ
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ďͿZĞĨĞƌĞͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĂůƵŐƵĠŝƐĚĞƉƌĠĚŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐƋƵĞŽ'ƌƵƉŽŽƉƚŽƵƉŽƌĨĂǌĞƌĂ
ƚƌĂŶƐŝĕĆŽƉĂƌĂŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵƵƚŝůŝǌĂŶĚŽĂĂďŽƌĚĂŐĞŵ
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ͕ ƐĞŵ ƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϱ ŵĞƐĞƐ ĨŝŶĚŽƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ
;ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵWϬϲ;ZϭͿͬ/^ϭϳĞ/WϬϯ;/&Z/ϬϰͿͿ͕ĞƐĞŵƌĞĂǀĂůŝĂƌƐĞŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĐŽŶƚĠŵŽƵŶĆŽƵŵĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂĚĂƚĂŝŶŝĐŝĂůĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘KƐ
ĂƚŝǀŽƐ͕ŶĂƋƵĞůĂĚĂƚĂ͕ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĂůƵŐƵĠŝƐĚĞƉƌĠĚŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͘
ĐͿ WĂƌƚĞĚĂƌĞǀĞƌƐĆŽĚĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ;ZΨϳϴͿƌĞĨĞƌĞͲƐĞăĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞŝƚĞŶƐĐŽŵǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚĞ
ĂƚŝǀŽƐǌĞƌŽ͕ƐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂĂĐŽŶƚĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽ'ƌƵƉŽ͘



ϭϮ͘ /EdE'1s>


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ
KƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐƵƐƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ĚĞ ƐĞƵ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ ƐĞŶĚŽ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƉĞƌĚĂƐ ƉŽƌ ŶĆŽ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘

KƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĞůŝĐĞŶĕĂƐĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ;͞ƐŽĨƚǁĂƌĞ͟ͿĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů

ǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂĠƌĞǀŝƐĂĚĂĂŽĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ĚĞƐƉĞƐĂĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐ
ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ ĐŽŵ ǀŝĚĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ Ġ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ŶĂ ƌƵďƌŝĐĂ ĚĞ
͞ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ͘͟

ŐŝŽƉĂŐŽƉŽƌĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂ

K ĄŐŝŽ ŶĆŽ Ġ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕ ŵĂƐ ƐƵďŵĞƚŝĚŽ Ă ƚĞƐƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ŚŽƵǀĞƌŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉŽĚĞƌĄŶĆŽƐĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵŶŽ
ŶşǀĞůĚĂh'͘



ƵƐƚŽ
ƉŽƌƚĞŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĕĆŽ
ĂŝǆĂ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĕĆŽ
ĂŝǆĂ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
^ĂůĚŽĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ

ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ƉŽƌƚĞŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĕĆŽ
ĂŝǆĂ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĕĆŽ
ĂŝǆĂ
^ĂůĚŽĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ

sĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵϮϬϭϴ
sĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵϮϬϭϵ

dĂǆĂĂŶƵĂůĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ

ŝƌĞŝƚŽ
ĚĞƵƐŽĚĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ


ϲϯϬ
Ϯ
;ϮͿ
Ϯϰ
ϲϱϰ
Ͳ
;ϭϰͿ
ϭϭϬ
ϳϱϬ


;ϰϳϵͿ
;ϮϲͿ
Ϯ
;ϱϬϯͿ
;ϲϬͿ
ϰ
;ϱϱϵͿ

ϭϱϭ
ϭϵϭ

ϮϬй

ŐŝŽĚĞ /ŶƚĂŶŐşǀĞůĞŵ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ;ĂͿ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ




ϱϯϬ
Ͳ
Ͳ
Ϯϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮϰͿ
ϱϯϬ
Ͳ
Ͳ
ϭϭϬ
;ϵͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭϭϬͿ
ϱϮϭ
Ͳ




;ϮϳϱͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮϳϱͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮϳϱͿ
Ͳ


Ϯϱϱ
Ͳ
Ϯϰϲ
Ͳ


Ͳ
Ͳ

KƵƚƌŽƐ

dŽƚĂů



ϳϭϱ
Ͳ
;ϮϰͿ
Ͳ
ϲϵϭ
Ͳ
;ϲͿ
Ͳ
ϲϴϱ


;ϳϬϲͿ
;ϭͿ
Ϯϰ
;ϲϴϯͿ
;ϯͿ
ϲ
;ϲϴϬͿ

ϴ
ϱ

ϭ͕ϳй



ϭ͘ϴϳϱ
Ϯϲ
;ϮϲͿ
Ͳ
ϭ͘ϴϳϱ
ϭϭϬ
;ϮϵͿ
Ͳ
ϭ͘ϵϱϲ


;ϭ͘ϰϲϬͿ
;ϮϳͿ
Ϯϲ
;ϭ͘ϰϲϭͿ
;ϲϯͿ
ϭϬ
;ϭ͘ϱϭϰͿ

ϰϭϰ
ϰϰϮ

Ͳ

ϯϬ
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;ĂͿ ŐŝŽŐĞƌĂĚŽŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽ^ŽŶĂĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘ĞŵϮϬϬϱ͘KĄŐŝŽĞƐƚĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽŶĂ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂ͘dĂůĄŐŝŽĠƚĞƐƚĂĚŽƉĂƌĂĨŝŶƐƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕
ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚŽ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ W Ϭϭ Ͳ ZĞĚƵĕĆŽ ĂŽ sĂůŽƌ
ZĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƚŝǀŽƐŶŽŵşŶŝŵŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘ŽŵĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϲϯϴͬϬϳĂƉĂƌƚŝƌĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ŽĄŐŝŽ
ŶĆŽĠŵĂŝƐĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͘

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

WĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;͞/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟Ϳ

KƐ ďĞŶƐ ĚŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ŶĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞŚĄŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ
ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐŝŶĚŝĐĂƌĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉŽĚĞŶĆŽ
ƐĞƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘EŽĐĂƐŽĚŽĄŐŝŽ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƚĞƐƚĂĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘

KƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĐŽŵǀŝĚĂƷƚŝůĚĞĨŝŶŝĚĂĞŽƐďĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽƚĞƐƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽ
ĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǀĞŶƚŽƐŽƵŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞŵĞƌĐĂĚŽŝŶĚŝĐĂƌĞŵƋƵĞ
ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƵŵĂƚŝǀŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞͬŽƵƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂ;h'ͿƉƵĚĞƌƐĞƌ
ŵĞŶŽƌƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͘WĂƌĂŽƐĂƚŝǀŽƐĐŽŵǀŝĚĂƷƚŝůŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŽĄŐŝŽ͕Ž
ƚĞƐƚĞ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘ KƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ĄŐŝŽ͕ ĐŽŵ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĚĞĨŝŶŝĚĂ Ğ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽƚĞƐƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĞŵƉƌĞƋƵĞŚĄƵŵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞ
ƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƉŽĚĞƐĞƌŵĞŶŽƌƋƵĞŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͘

WĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ŽƐĂƚŝǀŽƐƐĆŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐŶŽƐŶşǀĞŝƐŵĂŝƐďĂŝǆŽƐƉĂƌĂ
ŽƐ ƋƵĂŝƐ ĞǆŝƐƚĞŵ ĨůƵǆŽƐĚĞ ĐĂŝǆĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄǀĞŝƐ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ ;hŶŝĚĂĚĞƐ 'ĞƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ĂŝǆĂ Ͳ
h'Ϳ͕ŽƐƋƵĂŝƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐůŽũĂƐ͘KĄŐŝŽĚĞĐŽŵďŝŶĂĕƁĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĠĂůŽĐĂĚŽ
ăƐh'ƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞŝƌĆŽƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĚĂƐƐŝŶĞƌŐŝĂƐĚĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ͘

^ĞŚŽƵǀĞƌƉĞƌĚĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƚŝǀŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĞƐĞƵǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĚĞĨŝŶŝĚŽƉĞůŽŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞŽƐĞƵǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĞŽƐĞƵǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚĞǀĞŶĚĂ͕ĞůĂĠ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘hŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
ĂŽĄŐŝŽŶĆŽĠƌĞǀĞƌƚŝĚĂ͘YƵĂŶƚŽĂŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐ͕ĂƐƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƐĆŽƌĞǀĞƌƚŝĚĂƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞŽŶŽǀŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĞǆĐĞĚĂŽǀĂůŽƌ
ĐŽŶƚĄďŝůƋƵĞƚĞƌŝĂƐŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŽƵĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕ĐĂƐŽĂƉĞƌĚĂĚĞǀĂůŽƌŶĆŽ
ƚŝǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘

KǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĠďĂƐĞĂĚŽĞŵĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƵƐĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƋƵĞƌĞĨůŝƚĂĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽ
ǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚŽĂƚŝǀŽŽƵĚĂh'͘

dĞƐƚĞĚĞƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů

K'ƌƵƉŽĂǀĂůŝŽƵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞĚŽŐŝŽĐŽŵďĂƐĞŶŽƐĞƵǀĂůŽƌ
ĚĞƵƐŽ͕ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽŽŵŽĚĞůŽĚĞĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽĚĂƐh'ƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐŽŶũƵŶƚŽ
ĚĞďĞŶƐƚĂŶŐşǀĞŝƐĞŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘

Ɛ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĨůƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĨƵƚƵƌŽƐ Ğ ƉƌŽũĞĕƁĞƐ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ƐĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ ŶŽ
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĞŶŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚŽ 'ƌƵƉŽ Ğ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞůŚŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞŵĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƚŝůͲĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂƚŝǀŽƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵĂŐĞƌĂĕĆŽĚŽƐ
ĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͘

Ɛ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉĂƚşǀĞŝƐ ĐŽŵ ĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ĚĞ
ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ğ ŶĂƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌĂŽƐĞƚŽƌĞŵƋƵĞŽ'ƌƵƉŽŽƉĞƌĂ͘


ϯϭ

278

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĐŚĂǀĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂĂŶĄůŝƐĞĚŽǀĂůŽƌĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞĄŐŝŽĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ĂƐĞŐƵŝƌ͗

ʕ ZĞĐĞŝƚĂƐ Ͳ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂů ĚŽ ƉƌſǆŝŵŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ŶŽ ƉůĂŶŽ ĚĞ
ŶĞŐſĐŝŽƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘

ʕ ƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐͲƉƌŽũĞƚĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽ'ƌƵƉŽĞ
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞŵůŝŶŚĂĐŽŵŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐ͘

ʕ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůͲŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵďĞŶƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĨŽƌĂŵĞƐƚŝŵĂĚŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐƵŵŝĚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐ͘

ʕ dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽͲKƐĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽĞƐƚŝŵĂĚŽƐĨŽƌĂŵĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƚĂǆĂĚĞϲ͕ϬϵйĂ͘Ă͘
;ϲ͕ϵϮйĂ͘Ă͘ĞŵϮϬϭϴͿ͘
ʕ
ʕ dĂǆĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽͲƚĂǆĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĨŽŝĚĞϯ͕ϬϬйĂ͘Ă͘ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϵĞϮϬϭϴ͘

ƵƌĂŶƚĞ Ž ĂŶŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ƚĞƐƚŽƵ ƐĞƵ ĄŐŝŽ͕ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ ĂƚŝǀŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ Ğ ĂƚŝǀŽƐ
ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ/^ϯϲͬWϬϭ͕Ğ
ƌĞǀĞƌƚĞƵŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϯϵŶŽĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƐĂůĚŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽ͘

EŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϮϬϭϵ͕Ž'ƌƵƉŽĂǀĂůŝŽƵƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚŝƌĂŵŵƵĚĂŶĕĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶŽĐĞŶĄƌŝŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĚĞƐƐĞŵ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŶĂ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ ĚĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƉƵƌĂĚĂ͘



ϭϯ͘ &KZEKZ^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

Ɛ ďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐ Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ Ğ ĂĐŽƌĚŽƐ ĂƐƐŝŶĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ ŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƉŽƌ ǀŽůƵŵĞ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĂƐ͕ ůŽŐşƐƚŝĐĂ Ğ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐ ƉŽŶƚƵĂŝƐ ƉĂƌĂ ƌĞĞŵďŽůƐŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͘ K
'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌ ŽƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĐŽŵ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ƉĞůŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ƌĞĚƵƚŽƌĂƐĚŽƐƐĂůĚŽƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘





&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ
dŽƚĂů

ϮϬϭϵ

ϯ͘ϭϱϭ
ϭϯϬ
ϯ͘Ϯϴϭ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϯ͘ϯϰϬ
ϰϭ
ϯ͘ϯϴϭ


ŽŶǀġŶŝŽƐĞŶƚƌĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕'ƌƵƉŽĞ&/

K'ƌƵƉŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĂƐĞƵƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĂƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĂƚƌĂǀĠƐĚŽ
&/͕ŽƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂĂŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĂŶƚĞĐŝƉĂƌƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐůŝŶŚĂƐĠƵŵĂŽƉĕĆŽĚŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƚġŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĨŽƌƚĂůĞĐĞƌ
Ă ƌĞůĂĕĆŽ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͘ K ƐĂůĚŽ Ă ƉĂŐĂƌ ĚĞ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĞƐƚĄ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϵϲ͕ĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĞŵϮϬϭϵ͘




ϯϮ
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ϭϰ͘ WM^/dK^:h///^WZKs/^KWZDE^:h///^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ

K'ƌƵƉŽĠƉĂƌƚĞĞŵĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞĐşǀĞŝƐ
Ğŵ ƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ WƌŽǀŝƐƁĞƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ͕
ƉĂƌĂ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ŽƐ ƋƵĂŝƐ Ġ ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ ƵŵĂ ƐĂşĚĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƐĞũĂ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ ƉĂƌĂ
ůŝƋƵŝĚĂƌĂĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂͬŽďƌŝŐĂĕĆŽĞƵŵĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƌĂǌŽĄǀĞůƉŽƐƐĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŝŶĐůƵŝ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕ Ă ŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂ ĚĂƐ ůĞŝƐ͕ ĂƐ ũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ŵĂŝƐ ƌĞĐĞŶƚĞƐ ŶŽƐ
ƚƌŝďƵŶĂŝƐ Ğ ƐƵĂ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ŶŽ ŽƌĚĞŶĂŵĞŶƚŽ ũƵƌşĚŝĐŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐĞŝŶƚĞƌŶŽƐ͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚĂƐĞĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƚĂĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ ĚĞ ŝŶƐƉĞĕƁĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ŽƵ
ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞĞŵŶŽǀŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐŽƵĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞƚƌŝďƵŶĂŝƐ͘

ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ

KƐ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽƐ ƉŽƌ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂŐŽƐ Ğ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ
ŵŽŶĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕ĐşǀĞůĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘

ϭϰ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


WƌŽǀŝƐĆŽ
ĞƉſƐŝƚŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽ
ĞƉſƐŝƚŽƐ





dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ
ϴϵϰ
ϭϭϯ
ϴϴϱ
ϭϭϯ
ϴϳϱ
ϰϱϵ
ϵϯϴ
ϱϭϭ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
şǀĞŝƐ
ϯϬϴ
ϭϳϰ
ϯϯϮ
ϭϳϮ
dŽƚĂů
Ϯ͘Ϭϳϳ
ϳϰϲ
Ϯ͘ϭϱϱ
ϳϵϲ





WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Ϯ͘Ϭϳϳ
Ͳ
Ϯ͘ϭϱϱ
Ͳ
ƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Ͳ
ϳϰϲ
Ͳ
ϳϵϲ

K 'ƌƵƉŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƚĞƐƚĂŶĚŽ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞĞĨĞƚƵŽƵĚĞƉſƐŝƚŽƐƉĂƌĂƌĞĐƵƌƐŽƐ;ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐͿ͕ĚĞŵŽŶƚĂŶƚĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ĚĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĨŝŶĂŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ Ğŵ ĐĂƵĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ ĂƐ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘

ϭϰ͘Ϯ͘DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ





dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
şǀĞŝƐ
dŽƚĂů



ϮϬϭϴ


ĚŝĕƁĞƐ


ZĞǀĞƌƐƁĞƐ


WĂŐĂŵĞŶƚŽƐ


ϴϴϱ
ϵϯϴ
ϯϯϮ
Ϯ͘ϭϱϱ



ϲϭ
ϭϱϳ
ϭϬϬ
ϯϭϴ



;ϳϵͿ
;ϰϮͿ
;ϭϬϯͿ
;ϮϮϰͿ



;ϲͿ
;ϮϴϵͿ
;ϱϴͿ
;ϯϱϯͿ


 ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
ϮϬϭϵ
ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ


ϴϵϰ
ϯϯ
ϴϳϱ
ϭϭϭ
ϯϬϴ
ϯϳ
ϭϴϭ
Ϯ͘Ϭϳϳ



ϯϯ
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dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
şǀĞŝƐ
dŽƚĂů


ƉŽƌƚĞ

ϴϲϱ
ϭ͘ϭϳϳ
Ϯϯϲ
Ϯ͘Ϯϳϴ


ĚŝĕƁĞƐ

ϲϭ
Ϯϵϰ
ϱϭ
ϰϬϲ


ZĞǀĞƌƐƁĞƐ

;ϰϯͿ
;ϰϭϭͿ
;ϮϬͿ
;ϰϳϰͿ


WĂŐĂŵĞŶƚŽƐ

Ͳ
;ϮϬϲͿ
;ϴͿ
;ϮϭϰͿ

 ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
ϮϬϭϴ
ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ


Ϯ
ϴϴϱ
ϴϰ
ϵϯϴ
ϳϯ
ϯϯϮ
ϭϱϵ
Ϯ͘ϭϱϱ


ϭϰ͘Ϯ͘ϭ͘ZŝƐĐŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ

K'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵŝĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŵĂƚĠƌŝĂƐĨŝƐĐĂŝƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞĨĞĚĞƌĂů͘WĂƌĂĂƋƵĞůĂƐĞŵƋƵĞŚĄƵŵĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞƉĞƌĚĂƉƌŽǀĄǀĞů͕ĨŽƌĂŵ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ͘

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚĞŵĂŶĚĂƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐƐƵũĞŝƚĂƐĂƉƌŽǀŝƐĆŽĞƌĂŵ͗

/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐʹ/K&

ʕ ƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĨŝƐĐĂůĨĞĚĞƌĂůǀŝƐĂŶĚŽĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĞ/K&ͬƌĠĚŝƚŽŶĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŵƷƚƵŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͘ ĞǀŝĚŽ ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĞǆƚƌĂĨŝƐĐĂů ĚŽ /K& ƐƵĂ
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞǀĞƌŝĂĞƐƚĂƌůŝŵŝƚĂĚĂăƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŵƌĂǌĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ͕ŽƚĞŵĂ
ƐĞƌĄĚĞĐŝĚŝĚŽƉĞůŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůĞŵƐĞĚĞĚĞƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŐĞƌĂů͘ƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽ
ĐŽŵƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϳϱ;ZΨϭϵϭĞŵϮϬϭϴͿ͘

/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐʹ/D^

/D^

ʕ dƌĂƚĂͲƐĞ ĚĞ DĂŶĚĂĚŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ǀŝƐĂŶĚŽ ĂĨĂƐƚĂƌ Ă ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂůşƋƵŽƚĂ ĚŽ
/D^ƋƵĞƐĞƌŝĂĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽĂŽ&ƵŶĚŽĚĞŽŵďĂƚĞăWŽďƌĞǌĂĚŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƋƵĞ
ĨŽŝŝŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝƐƚĂĚƵĂůŶǑϰ͘ϬϱϲͬϮϬϬϮĞƉĞůŽĞĐƌĞƚŽƐƚĂĚƵĂůŶǑϯϮ͘ϲϰϲͬϮϬϬϯ͘&ŽŝĨĞŝƚŽ
ĚĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂůƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĂĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽĚĠďŝƚŽ͘ĐŽďƌĂŶĕĂĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞĂŐƵĂƌĚĂͲƐĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵƌĞŶĚĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ͘sĂůŽƌĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĠĚĞZΨϭϵ;ZΨϮϭĞŵϮϬϭϴͿ͘

KŵŝƐƐĆŽĚĞĞƐƚŽƋƵĞ

ʕ EŽǀĂƌĞũŽĠĐŽŵƵŵŽĐŽƌƌĞƌĞŵƉĞƌĚĂƐ͕ƋƵĞďƌĂƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ;ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞ
ƉŝǌǌĂ͕ƉĆĞƐ͕ĨƌŝŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞǀĞŶĚĂ͘ĞǀŝĚŽĂƚĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞ
ĞƐƚŽƋƵĞĨŝŶĂůĞŝŶŝĐŝĂůĨŽƌĂŵĂƉƵƌĂĚĂƐƉĞůŽĨŝƐĐŽĞƉŽƌĞƐƚĂƌĂǌĆŽŽ'ƌƵƉŽƌĞĐĞďĞƵĂƵƚŽƐĚĞ
ŝŶĨƌĂĕĆŽ͘ WĂƌƚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĞǆŝƐƚĞŵ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƐ ƉĂƌĂ ƚĂŝƐ ĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ Ă
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂĠƉŽƐƐşǀĞůĞŽǀĂůŽƌĞŶǀŽůǀŝĚŽĂƚĠĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĠĚĞZΨϭϵϯ;ZΨϯϬϵ
ĞŵϮϬϭϴͿ͕ƉĂƌĂĂŽƵƚƌĂƉĂƌƚĞĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚĞŵĂŝŶĚĂĞǀŝĚġŶĐŝĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͕ĨŽŝ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϴϲ;ZΨϭϭϳĞŵϮϬϭϴͿ͘ 

ŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ


ʕ ƵƚŽƐůĂǀƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂŽ'ƌƵƉŽĐŽďƌĂŶĚŽĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/D^ƐŽďƌĞĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂ
ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ƉƌŽĚƵƚŝǀĂƐ ĚĂƐ ůŽũĂƐ͕ ƐŽď Ă ĂůĞŐĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞƚŽƌ ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŝƐƚĂ ŶĆŽ ŚĄ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ͘ƐĄƌĞĂƐƉƌŽĚƵƚŝǀĂƐƐĆŽĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƵĚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĨŝǆĂƌ͕ĂĐĂĚĂĂŶŽ͕ƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐŵĂŝƐĂĐƵƌĂĚŽƐƉĂƌĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽ
ůĞǀĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽƉĂƌƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽƉŽƐƐşǀĞůŶŽǀĂůŽƌĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϮϱϭ;ZΨϰϳϴĞŵϮϬϭϴͿĞƉĂƌƚĞĐŽŵŽƉƌŽǀĄǀĞůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϭϮ;ZΨϳϮĞŵ
ϮϬϭϴͿ͘





ϯϰ

281

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ϭϰ͘Ϯ͘Ϯ͘ZŝƐĐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ


K 'ƌƵƉŽ Ġ ƉĂƌƚĞ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ ŝŶŝĐŝĂĚŽƐ ƉŽƌ ĞǆͲ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͘dĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞŶǀŽůǀĞŵŽ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĞǆƚƌĂƐ͕ ǀşŶĐƵůŽ ĞŵƉƌĞŐĂƚşĐŝŽ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĞĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽǀĂƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘


ĞǀŝĚŽĂŽŶƷŵĞƌŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚŝŵĂƌ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘ &ĂƚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƷůƚŝŵŽĂŶŽĞƐĞŐƌĞŐĂĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐƉĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͕
ƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂŵĠĚŝĂĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐƌĞĐůĂŵĂĚŽƐ
ĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƌƉĞƌĚĂŶĂƐƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

ƐĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐŵŽǀŝĚĂƐƉŽƌĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ
ƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐĐĂƐŽĂĐĂƐŽĞĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘


ϭϰ͘Ϯ͘ϯ͘ZŝƐĐŽƐĐşǀĞŝƐ

K'ƌƵƉŽĞƐƚĄĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŵĚŝƐƉƵƚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐũƵŶƚŽăĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ĚŝƐƉƵƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞŝŵſǀĞŝƐ͕ſƌŐĆŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĞĚĞĚĞĨĞƐĂĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘

ĞǀŝĚŽ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ Ğ ſƌŐĆŽƐ ĚĞ ĚĞĨĞƐĂ ĚŽ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŵŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƌĂĂƐĂĕƁĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘^ŝŵŝůĂƌĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĨĂƚŽƌĞƐĐŽŵŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽ ƷůƚŝŵŽ ĂŶŽ͕ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ Ă ŵĠĚŝĂ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ
ƐŽďƌĞŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐƌĞĐůĂŵĂĚŽƐĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƌƉĞƌĚĂŶĂƐƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

WĂƌĂĂƐĚĞŵĂŝƐĂĕƁĞƐĐşǀĞŝƐ͕ƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐĐĂƐŽĂĐĂƐŽĞĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ϭϰ͘ϯ͘WĂƐƐŝǀŽƐĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƐ

Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ
ŽƵƚƌĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ůĞŐĂŝƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ Ğ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ZΨϵ͘ϰϰϰ
;ZΨϭϬ͘ϴϭϰ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴͿ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ĚĞ
ŶĂƚƵƌĞǌĂƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ ĐşǀĞů Ğ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕ ĐŽŵ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ƉŽƐƐşǀĞů͕ Ğ ƉĂƌĂ ŽƐ ƋƵĂŝƐ͕ ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ŶĆŽĠƌĞƋƵĞƌŝĚĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽ͘

/ŵƉŽƐƚŽƐ&ĞĚĞƌĂŝƐ

ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ƚƌŝďƵƚŽƐ ĨĞĚĞƌĂŝƐ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ƉĞƌĚĂ ƉŽƐƐşǀĞů͕
ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐ͗;ŝͿƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĞũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŵƋƵĞŽ'ƌƵƉŽĚŝƐĐƵƚĞĐŽŵĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂů
ĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĐŽŶĐĞŝƚŽĚĂƐďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞƌĞĞŵďŽůƐŽĚĞƐĞƵƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĚĞ
W/^ͬK&/E^͕;ŝŝͿ/W/ŝŶĐŝĚĞŶƚĞŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐăƌĞǀĞŶĚĂ͕;ŝŝŝͿ
ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĨŝƐĐĂů ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉĞůĂ ZĞĐĞŝƚĂ &ĞĚĞƌĂů ǀŝƐĂŶĚŽ Ă ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞ ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ
K&/E^͕;ŝǀͿĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞW/^ͬK&/E^ƐŽďƌĞŝŶƐƵŵŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ;ǀͿĚĞŵĂŝƐĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ŶŽƚŽƚĂůĚĞZΨϱ͘ϭϵϳ;ZΨϱ͘ϯϯϲĞŵϮϬϭϴͿ͘

/ŵƉŽƐƚŽƐƐƚĂĚƵĂŝƐ

EĂĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽ'ƌƵƉŽƚƌĂŶƐĨĞƌĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞŶƚƌĞƐĞƵƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͘Ɛ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨŝƐĐĂŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĚĂŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂĂ
ƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂ͕ƐĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽŽƵŶĆŽŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϰϭϱ;ZΨϯϯϯĞŵ
ϮϬϭϴͿ͘




ϯϱ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


şǀĞŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ

ǆŝƐƚĞŵ ĂŝŶĚĂ ŽƵƚƌĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĐşǀĞů Ğ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ǀŽůƵŵĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ğ Ğŵ ŐĞƌĂů ƉĞƋƵĞŶŽ ǀĂůŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ƐĆŽ ŐĞƌŝĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŐƌĞŐĂĚĂ͘ ƐƐŝŵ͕ ƚĂŝƐ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĆŽĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘



ϭϱ͘ KZ/'O^KDW^^/sKZZEDEdK

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

;ŝͿK'ƌƵƉŽĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽ

WĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ

K'ƌƵƉŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵŵĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽĞƵŵƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŶĂĚĂƚĂĚĞŝŶşĐŝŽ
ĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘

K ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ Ġ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞǀŝĚŽƐĂŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĚƵƌĂŶƚĞŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĞŶĚŽĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉŽƌƌĞĨĞƌġŶĐŝĂăƚĂǆĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂů͘^ŽďƌĞŽƐĐƵƐƚŽƐƐĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͕
ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ ĚŝƌĞƚŽƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ ŶĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘ KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƌĐĂŶƚŝů
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƐĆŽ ĂůŽĐĂĚŽƐ Ă ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ğ ƌĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚĞ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĨŽƌŵĂĂŽďƚĞƌƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽ
ƉĂƐƐŝǀŽ͘KƐĞŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘EŽĨůƵǆŽĚĞ
ĐĂŝǆĂŽƐĞŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĐŽŵŽĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ͘

WĂƌĂ ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐƵũĂ ƉĂƌĐĞůĂ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐ ĚĞ ǀĞŶĚĂƐ ĚĂƐ ůŽũĂƐ
;ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐǀĂƌŝĄǀĞŝƐͿŽ'ƌƵƉŽŶĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘DĞŶƐĂůŵĞŶƚĞŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĚĞĂůƵŐƵĞůƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĞŵĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘

KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ ŝŵƉŽƐƚŽ ƐŽďƌĞ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ W/^ Ğ K&/E^͕ ƐĆŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽĂƚŝǀŽĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽŽĨşĐŝŽĐŝƌĐƵůĂƌsD
ͬ^Eͬ^WϬϮͬϮϬϭϵ͘

ƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ




KƐĂƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽƐĆŽĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽƐĂŽůŽŶŐŽĚĂƐƵĂǀŝĚĂƷƚŝů͘ŽŶƚƵĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽŶĆŽŚŽƵǀĞƌ
ƌĂǌŽĄǀĞů ĐĞƌƚĞǌĂ ĚĞ ƋƵĞ Ž 'ƌƵƉŽ ŽďƚĞƌĄ Ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĂŽ ĨŝŶĂů ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ŽĂƚŝǀŽĠĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽĂŽůŽŶŐŽĚĂƐƵĂǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂŽƵŶŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ĚŽƐĚŽŝƐ͕ŽŵĞŶŽƌ͘


ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĞĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ


KƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĂƐƐŽĐŝĂĚŽƐĂĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ;ϭϮŵĞƐĞƐŽƵŵĞŶŽƐͿĞĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞ
ďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͕ƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂĂŽůŽŶŐŽĚŽƉƌĂǌŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

;ŝŝͿK'ƌƵƉŽĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ

KƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŵĞƌĐĂŶƚŝƐĞŵƋƵĞŽ'ƌƵƉŽŶĆŽƚƌĂŶƐĨĞƌĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚŽƐ
ƌŝƐĐŽƐ Ğ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĚĂ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ƐĆŽ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ŵĞƌĐĂŶƚŝƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘KƐĐƵƐƚŽƐŝŶŝĐŝĂŝƐĚŝƌĞƚŽƐĚĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŵĞƌĐĂŶƚŝƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƐĆŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽƐ ĂŽ ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů ĚŽ ĂƚŝǀŽ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽ Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ŶĂŵĞƐŵĂďĂƐĞĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĚĞĂůƵŐƵĠŝƐ͘

KƐĂůƵŐƵĠŝƐĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂƐŶŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞŵƋƵĞƐĆŽĂƵĨĞƌŝĚŽƐ͘



ϯϲ

283

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ϭϱ͘ϭ͘KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƐƐŝǀŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ




ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ




KďƌŝŐĂĕƁĞƐďƌƵƚĂƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐ
ĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͗



Ϯϰϯ
Ϯϯϳ
ƚĠϭĂŶŽ

ĚĞϭĂϱĂŶŽƐ

ϭ͘ϭϯϭ
ϴϳϱ
ĂĐŝŵĂĚĞϱĂŶŽƐ

ϭϮ͘ϳϭϵ
ϰ͘ϱϭϱ
ϭϰ͘Ϭϵϯ
ϱ͘ϲϮϳ
dŽƚĂůĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ





;ͲͿĞƐĐŽŶƚŽĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
 ;ϭϬ͘ϵϵϴͿ ;ϯ͘ϴϯϴͿ




sĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ

ϯ͘Ϭϵϱ
ϭ͘ϳϴϵ




ϭϰϬ
ϰϬ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ

EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

Ϯ͘ϵϱϱ
ϭ͘ϳϰϵ
dŽƚĂů

ϯ͘Ϭϵϱ
ϭ͘ϳϴϵ

KƐ ƉƌĂǌŽƐ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ǀĂƌŝĂŵ ĞŶƚƌĞ ϱ Ğ ϰϬ ĂŶŽƐ ĐŽŵ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŝĚĞĂĕĆŽƌĞŶŽǀĂƚſƌŝĂ͘KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉŽƐƐƵĞŵĐůĄƵƐƵůĂĚĞƌĞĂũƵƐƚĞƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĂƚƵĂůŝǌĄǀĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞŝŶĨůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂϵ͘

ƚĂǆĂŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞũƵƌŽƐŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůĚŽ'ƌƵƉŽŶĂĚĂƚĂĚĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŽŝĚĞ
ϵ͕ϴйĞŵϮϬϭϵ͘

ϭϱ͘Ϯ͘ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŽŝĐŽŵŽƐĞŐƵĞ͗



^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϭ͘ϳϴϵ
ĚŽĕĆŽWϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲĞŵϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ
ϴϯϴ
ĂƉƚĂĕĆŽ
ϴϵϳ
ZĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ
ϵϯ
WƌŽǀŝƐĆŽĚĞũƵƌŽƐ
ϮϬϲ
;ͲͿŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ
;ϮϴϭͿ
;ͲͿĂŝǆĂƉŽƌĂŶƚĞĐŝƉĂĕĆŽĚŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽ;ĂͿ
;ϰϰϳͿ
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵ
ϯ͘Ϭϵϱ

ĂͿŵĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵŽ'ƌƵƉŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵϯϳĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞĨŽƌŵĂĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂ͕
ƐĞŶĚŽĞůĞƐ͗ŝͿϮϯĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞůŽũĂƐĨşƐŝĐĂƐ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽ
ĚĂƐ ůŽũĂƐ͖ ŝŝͿ ϰ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ Ă KƉĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ZĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ
/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐƉƌŽŵŽǀŝĚĂĞŵϮϬϭϴƋƵĞĨŽƌĂŵĐĂŶĐĞůĂĚŽƐĞŝŝŝͿϭϬĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞůŽũĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐĞŵƋƵĞŚŽƵǀĞƌĞŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚŽƐƚĞƌŵŽƐƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚĂŵƵĚĂŶĕĂĚŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ͕ƐĞŶĚŽ
ĂƐƐŝŵ͕ŚŽƵǀĞŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞ͕ŽƐŶŽǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂŵŶŽǀĂǀŝŐġŶĐŝĂĞŶŽǀŽƐǀĂůŽƌĞƐĚĞĂůƵŐƵĞů͘KƐĞĨĞŝƚŽƐŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƐƉĞůĂƚĂǆĂĚĞ
ĚĞƐĐŽŶƚŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂ Ğ ƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂ ĚŽƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ĨŽƌĂŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ Ğŵ
ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂĚŽĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽŶĂĚĂƚĂĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘ƚĂǆĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŶĂ
ĚĂƚĂĚŽƐŶŽǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŽŝĚĞϴ͘ϭϯϲϲй͘

ϭϱ͘ϯ͘ŝǀƵůŐĂĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐƉĞůĂsD

K'ƌƵƉŽĞƐƚŝŵŽƵĂƐƚĂǆĂƐĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐůŝǀƌĞƐĚĞƌŝƐĐŽŽďƐĞƌǀĂĚĂƐŶŽ
ŵĞƌĐĂĚŽ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽ͕ ƉĂƌĂ ŽƐ ƉƌĂǌŽƐ ĚĞ ƐĞƵƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ĂũƵƐƚĂĚĂƐ ă ƐƵĂ ƌĞĂůŝĚĂĚĞ ;ΗƐƉƌĞĂĚΗ ĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽͿ͘ KƐ ΗƐƉƌĞĂĚƐΗ ĨŽƌĂŵ ŽďƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƐŽŶĚĂŐĞŶƐ ũƵŶƚŽ Ă ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ ĚĞ
ƚşƚƵůŽƐĚĞĚşǀŝĚĂĚŽ'ƌƵƉŽ͘


ϯϳ

284

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


K ƋƵĂĚƌŽ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ĚĞ W/^ͬK&/E^ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ ĞŵďƵƚŝĚŽ ŶĂ
ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƉĞƌşŽĚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐƉĂƌĂƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͗

ũƵƐƚĂĚŽĂǀĂůŽƌ
&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ
EŽŵŝŶĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞ



ŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ϭϯ͘ϲϯϲ
ϰ͘ϱϯϰ
W/^ͬK&/E^ƉŽƚĞŶĐŝĂů;ϵ͕ϮϱйͿ
ϲϬϯ
Ϯϰϰ

ϭϰ͘Ϯϯϵ
ϰ͘ϳϳϴ

ŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽKĨşĐŝŽŝƌĐƵůĂƌͬsDͬ^Eͬ^WͬŶŽϬϮͬϮϬϭϵ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƐĂůĚŽƐ
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀŽƐĚŽƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ͕ĚĂĚĞƐƉĞƐĂĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĞĚĂĚĞƐƉĞƐĂ
ĚĞ ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ĞĨĞŝƚŽ ĚĂ ŝŶĨůĂĕĆŽ ĨƵƚƵƌĂ ƉƌŽũĞƚĂĚĂ ŶŽƐ ĨůƵǆŽƐ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐƉĞůĂƚĂǆĂŶŽŵŝŶĂů͗


ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ ƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬϮϯ











WĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŽŶƚĄďŝůͲ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿ
&ůƵǆŽĐŽŵƉƌŽũĞĕĆŽĚĞŝŶĨůĂĕĆŽ
sĂƌŝĂĕĆŽ

ŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽůşƋƵŝĚŽͲƐĂůĚŽĨŝŶĂů
ŽŶƚĄďŝůͲ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿ
&ůƵǆŽĐŽŵƉƌŽũĞĕĆŽĚĞŝŶĨůĂĕĆŽ
sĂƌŝĂĕĆŽ

ĞƐƉĞƐĂĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ
ŽŶƚĄďŝůͲ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿ
&ůƵǆŽĐŽŵƉƌŽũĞĕĆŽĚĞŝŶĨůĂĕĆŽ
sĂƌŝĂĕĆŽ
ĞƐƉĞƐĂĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
ŽŶƚĄďŝůͲ/&Z^ϭϲͬWϬϲ;ZϮͿ
&ůƵǆŽĐŽŵƉƌŽũĞĕĆŽĚĞŝŶĨůĂĕĆŽ
sĂƌŝĂĕĆŽ



ϯ͘Ϭϵϱ ϯ͘ϭϯϰ Ϯ͘ϴϲϴ
Ϯ͘ϳϭϳ
ϰ͘ϱϯϰ ϰ͘ϳϲϭ ϰ͘ϱϳϳ
ϰ͘ϱϭϰ
ϰϲ͕ϱϯй ϱϭ͕ϴϴй ϱϵ͕ϱϵй ϲϲ͕ϭϰй








Ϯ͘ϲϬϳ
ϰ͘ϰϵϮ
ϳϮ͕Ϯϵй



Ϯ͘ϰϰϱ Ϯ͘ϭϴϱ ϭ͘ϵϴϲ
ϭ͘ϳϵϵ
ϯ͘ϳϲϱ ϯ͘ϱϬϯ ϯ͘Ϯϰϳ
ϯ͘ϬϬϱ
ϱϯ͕ϵϲй ϲϬ͕ϯϮй ϲϯ͕ϱϱй ϲϳ͕Ϭϳй









ϭ͘ϲϰϱ
Ϯ͘ϳϵϴ
ϳϬ͕ϭϭй



ϮϬϲ
ϮϬϱ
ϭϵϵ
ϭϵϯ
ϮϳϬ
Ϯϱϵ
Ϯϰϭ
Ϯϯϰ
ϯϭ͕ϭϮй Ϯϲ͕ϲϱй Ϯϭ͕ϰϲй Ϯϭ͕ϭϬй









Ϯϯϰ
ϮϮϴ
;Ϯ͕ϱϳйͿ



Ϯϭϴ
ϮϰϬ
ϮϳϬ
ϯϬϱ
ϮϳϬ
ϮϲϮ
Ϯϱϲ
ϮϰϮ
Ϯϰ͕ϬϬй ϵ͕ϭϮй ;ϱ͕ϮϯйͿ ;ϮϬ͕ϰϰйͿ

ϰϬϭ
ϮϬϳ
;ϰϴ͕ϯϰйͿ







ϯϴ

285

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϲ͘ &hEK^/Es^d/DEdK^D/Z/dK^Z/dMZ/K^;&/Ϳ

ŵũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽƌĂŵŝŶŝĐŝĂĚĂƐĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵŝƌĞŝƚŽƐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ʹ&ϱϬϬWůƵƐ;&/Ϳ͕ĐƵũŽŽďũĞƚŽĚĞĨŝŶŝĚŽĞŵƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĠŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƐŽď Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ ĨĞĐŚĂĚŽ͕ ƌĞŐŝĚŽ ƉĞůĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ sD ϯϱϲͬϬϭ͕ ƉĞůŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞƉĞůĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƋƵĞůŚĞĨŽƌĞŵĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĐŽŵŽ
ŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĚŽĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌĚŽ'ƌƵƉŽũƵŶƚŽĂŽƐ
ƐĞƵƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘K&/ĠƵŵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞWƌŽƉſƐŝƚŽƐƉĞĐşĨŝĐŽĐƵũĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĆŽĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐ
ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚŽ 'ƌƵƉŽ͘ KƐ ƉƌĂǌŽƐĚĂƐ
ƐĠƌŝĞƐĚŽ&/ƐĆŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϵĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĞƉƌĂǌŽ
ƉŽĚĞƌĄƐĞƌĞƐƚĞŶĚŝĚŽĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽƐYƵŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞYƵŽƚŝƐƚĂƐ͘

ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚŽ&/ĞŵϮϬϭϵĞƐƚĄĂƐƐŝŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ͗

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ sĂůŽƌĚĂĐŽƚĂ
YƵŽƚĂƐ
/
ůşƋƵŝĚŽй
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϵ





ϮϬ͘ϬϬϬ
Ϯϭ
^ƵďŽƌĚŝŶĂĚĂƐ
;ΎͿ
ϲй
^ġŶŝŽƌ
ϭϭϱй
ϵϰй
ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϬϳ
dŽƚĂů


ϯϮϴ


;ΎͿ KƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽ&/ŶĆŽĚĞĨŝŶĞŵĞƚĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂƋƵŽƚĂƐƐƵďŽƌĚŝŶĂĚĂƐ͘ĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽ'ƌƵƉŽĚĞǀĞŵĂŶƚĞƌŶŽŵşŶŝŵŽϱйĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽĨƵŶĚŽĞŵ
ƋƵŽƚĂƐ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĚĂƐ͘ ĂƐŽ͕ ĞƐƐĞ ƉĞƌĐĞŶƚƵĂů ĨŝƋƵĞ ĂďĂŝǆŽ ĚĞ ϱй͕ ĂƐ ƋƵŽƚĂƐ ƐƵďŽƌĚŝŶĂĚĂƐ
ĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽƉĂƌĂƋƵĞĨŝƋƵĞĚĞŶƚƌŽĚĂƌĞůĂĕĆŽŵşŶŝŵĂ͘



ϭϳ͘ WdZ/DNE/K>1Yh/K


ϭϳ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƉŽƌƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐ





^ĂůĚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
/ŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
^ĂůĚŽŶŽĨŝŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

ϮϬϭϵ

EƷŵĞƌŽ
ĚĞĂĕƁĞƐ

ϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱ
ϯϱϮ͘ϱϱϱ͘ϳϬϯ
Ͳ
Ͳ
ϱ͘ϰϮϭ͘Ϭϳϳ͘ϰϱϴ

ĂƉŝƚĂůʹZΨ

ϯϯ
ϳϰ
Ͳ
ϳϱ
ϭϴϮ

ϮϬϭϴ
EƷŵĞƌŽ
ĚĞĂĕƁĞƐ

ϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱ

ĂƉŝƚĂů

ϭ͘ϮϰϬ
ϳϱ
;ϭ͘ϮϴϮͿ
Ͳ
ϯϯ


ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽƌĂŵƐƵďƐĐƌŝƚĂƐϯϱϮ͘ϱϱϱ͘ϳϬϯŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͕ƐĞŵǀĂůŽƌ
ŶŽŵŝŶĂů ƉŽƌ Ƶŵ ƉƌĞĕŽ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ZΨϭϲϱ ƉĞůŽ tĂůŵĂƌƚ Ğ DŽŵĞŶƚƵŵ͕ ŶĂƐ ŵĞƐŵĂƐ
ƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽ'ƌƵƉŽ͘EĞƐƚĞŵĞƐŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĂƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϱϳ͕ ĐŽŵ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ ƐĞŵ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ĂĕƁĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂŶŽƚĂϮϲ͕ďĞŵĐŽŵŽƌĞĂůŝǌĂĚĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůǀŝĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞ
ĐĂƉŝƚĂůĞŵϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϳϱ͘

ϭϳ͘Ϯ͘ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů

ŵϮϬϭϵ͕Ž'ƌƵƉŽƚĞŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂůŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰ͘ϯϰϳ;ZΨϯ͘ϲϳϮĞŵ
ϮϬϭϴͿ͘ŵϮϬϭϴ͕ĞĨĞƚƵŽƵͲƐĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞZΨϭ͘ϮϴϮ;ZΨϭ͘ϮϭϬǀŝĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞZΨϲϮǀŝĂ
ƐĂşĚĂĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂͿĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂĂŽĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂůƌĞĨĞƌĞŶƚĞăĐĞƐƐĆŽĚĞƵŵ
ƉĞƋƵĞŶŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝŵſǀĞŝƐƉĂƌĂĂƐŶŽǀĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ͘ŵϮϬϭϵŽĐŽƌƌĞƵŽĂũƵƐƚĞĚĞ
ƉƌĞĕŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞăŽďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŵŽtĂůŵĂƌƚh^ĞŵZΨϱϱ͕ƌĞĚƵǌŝŶĚŽŽǀĂůŽƌƉĂƌĂZΨϭϵϲ͘K'ƌƵƉŽ
ƚĞŵƵŵƚŽƚĂůĚĞZΨϰϬϬĚĞĐĂƉŝƚĂůĞƌĞƐĞƌǀĂĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ͕ǀŝĂĂƉŽƌƚĞƉůĂŶĞũĂĚŽƉĂƌĂĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϭ͕
ĂƐĞƌĞŵĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ/ĚĞƐĚĞĂĚĂƚĂĚĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘



ϯϵ

286

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ϭϳ͘ϯ͘WŽůşƚŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ

KĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚŽ'ƌƵƉŽĚĞĨŝŶĞƋƵĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞĐĞďĞƌ͕ĂƚşƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ϭйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘



ϭϴ͘ Z/dKWZ/KE>>1Yh/


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

 ƌĞĐĞŝƚĂ Ġ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ƌĞĐĞďŝĚĂ ĚĞĚƵǌŝĚĂ ƉĞůŽƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ Ğ ĂďĂƚŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ŶĂ ĞǆƚĞŶƐĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽƌ
ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ƐĞƌĆŽ ŐĞƌĂĚŽƐ Ğ ĨůƵŝƌĆŽ ƉĂƌĂ Ž 'ƌƵƉŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ĞƋƵĂŶĚŽƉŽƐƐĂƐĞƌŵĞĚŝĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĨŝĄǀĞů͘

ϭϴ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ




ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůďƌƵƚĂ
sĞŶĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
sĞŶĚĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
ůƵŐƵĠŝƐ

ĞĚƵĕƁĞƐ
ĞǀŽůƵĕƁĞƐĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐƐŽďƌĞǀĞŶĚĂƐ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĞĂůƵŐƵĠŝƐ

ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ

sĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ



ϮϬϭϵ

Ϯϯ͘ϯϲϲ
ϮϮ͘ϳϳϴ
ϰϱϱ
ϭϯϯ

;Ϯ͘ϳϴϳͿ
;ϮϴϬͿ
;Ϯ͘ϱϬϳͿ

ϮϬ͘ϱϳϵ

ϮϬ͘Ϭϱϳ
ϱϮϮ
ϮϬ͘ϱϳϵ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϭϬ͘ϳϰϵ
ϭϬ͘ϰϴϰ
ϮϭϬ
ϱϱ

;ϭ͘ϮϭϰͿ
;ϭϯϭͿ
;ϭ͘ϬϴϯͿ

ϵ͘ϱϯϱ

ϵ͘ϯϬϰ
Ϯϯϭ
ϵ͘ϱϯϱ

ϭϵ͘ /E&KZDO^WKZ^'DEdK


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

K ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĄďŝů ĂƚƵĂů ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ KƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚŽƐ
ƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĞƉĂƌĂĚĂƐƋƵĞƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƉĞůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚŽŵĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĐŽŵŽĂůŽĐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĞĂǀĂůŝĂƌŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͘ KƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƚŽŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŵ Ž ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ƉĂƌĂ
ĂǀĂůŝĂƌŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞĐĂĚĂƐĞŐŵĞŶƚŽ͘ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƚĂŵďĠŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƉĂĚƌƁĞƐ
ƉĂƌĂĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƐŽďƌĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͘ K 'ƌƵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵ ƋƵĞ ƐĞƵƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ƌĞƉŽƌƚĄǀĞŝƐ ƐĆŽ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ďĂƐĞŝĂŵ ŶŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͘ K 'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ ĚŽŝƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ƌĞƉŽƌƚĄǀĞŝƐƚĂĐĂĚŽĞsĂƌĞũŽ͘

ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐĂĚĂƐĞŐŵĞŶƚŽĚŽ'ƌƵƉŽƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗

ƚĂĐĂĚŽ͗ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐůŽũĂƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽ͘




ϰϬ

287

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


sĂƌĞũŽ͗ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ŚŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ ƉŽƐƚŽƐ ĚĞ ŐĂƐŽůŝŶĂ Ğ
ĨĂƌŵĄĐŝĂ͘

ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͗ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂDĂƚƌŝǌŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽƉĂƌĂĨƵŶĕƁĞƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞ
ĂŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͕ŶĆŽĂůŽĐĂĚĂƐŶŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƚĂĐĂĚŽĞsĂƌĞũŽ͘

ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽ͗








sĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ
ƵƐƚŽĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ

>ƵĐƌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů

/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ŽƌƌĞŶƚĞƐ
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ




sĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ
ƵƐƚŽĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ

WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů

/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ŽƌƌĞŶƚĞƐ
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
WƌĞũƵşǌŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ

ƚĂĐĂĚŽ

ϴ͘ϰϰϵ
ϭϯϰ
ϴ͘ϱϴϯ
;ϳ͘ϭϭϴͿ
ϭ͘ϰϲϱ

;ϴϲϲͿ
ϰ
ϲϬϯ












ƚĂĐĂĚŽ

ϯ͘ϱϴϰ
ϱϮ
ϯ͘ϲϯϲ
;ϯ͘ϬϵϭͿ
ϱϰϱ

;ϯϬϴͿ
ϰ
Ϯϰϭ













sĂƌĞũŽ

ϭϭ͘ϲϬϴ
ϯϴϴ
ϭϭ͘ϵϵϲ
;ϴ͘ϱϮϮͿ
ϯ͘ϰϳϰ

;Ϯ͘ϵϬϱͿ
;ϳͿ
ϱϲϮ













sĂƌĞũŽ

ϱ͘ϳϮϬ
ϭϳϵ
ϱ͘ϴϵϵ
;ϰ͘ϯϬϵͿ
ϭ͘ϱϵϬ

;ϭ͘ϯϱϭͿ
;ϵͿ
ϮϯϬ












ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

;ϭ͘ϯϱϵͿ
ϱϯϱ
;ϴϮϰͿ












ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

;ϯϵϰͿ
ϵϮ
;ϯϬϮͿ












ϮϬϭϵ
dŽƚĂů

ϮϬ͘Ϭϱϳ
ϱϮϮ
ϮϬ͘ϱϳϵ
;ϭϱ͘ϲϰϬͿ
ϰ͘ϵϯϵ

;ϱ͘ϭϯϬͿ
ϱϯϮ
ϯϰϭ

;ϰϴϵͿ
Ϯϭϳ
;ϮϳϮͿ

ϲϵ


;ϲϴͿ
ϯ
ϰ

ϮϬϭϴ
dŽƚĂů

ϵ͘ϯϬϰ
Ϯϯϭ
ϵ͘ϱϯϱ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
Ϯ͘ϭϯϱ

;Ϯ͘ϬϱϯͿ
ϴϳ
ϭϲϵ

;ϮϳϳͿ
ϴϬ
;ϭϵϳͿ

;ϮϴͿ


Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ

ϮϬ͘ ^W^^WKZEdhZ


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KĐƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐŝŶĐůƵŝŽĐƵƐƚŽůşƋƵŝĚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽ ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ĂƌŵĂǌĞŶĂŐĞŵ ŶŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ğ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ĚŽƐ
ĞŶƚƌŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂƚĠĂƐůŽũĂƐ͘

ϰϭ

288

'ZhWK/'Z^/>^͘͘


K'ƌƵƉŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵ
ďĂƐĞ ŶĂ ƐƵĂ ĨƵŶĕĆŽ͘ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĞƐƐĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗

ϮϬ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƉŽƌŶĂƚƵƌĞǌĂ




ƵƐƚŽƐĐŽŵŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĐŽŵŝƐƐƁĞƐ
WƵďůŝĐŝĚĂĚĞĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂů
ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĂůƵŐƵĞů
ĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞ͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟
ƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
dŽƚĂů

ƵƐƚŽƐĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
dŽƚĂů



ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϱ
;ϮϭͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϰͿ
Ͳ
ϭϬ
;ϮϮͿ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭͿ
ϭϱ
;ϮϭͿ
;ϱͿ
Ͳ
ϭϬ
;ϮϮͿ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


;ϭϱ͘ϲϰϬͿ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
;ϭϳϳͿ
;ϳϴͿ
;ϮϴϯͿ
;ϭϬϯͿ
;Ϯ͘ϭϲϭͿ
;ϵϴϭͿ
;ϭ͘ϯϬϰͿ
;ϱϳϭͿ
;ϯϵϯͿ
;ϭϲϱͿ
;ϴϬͿ
;ϲϬͿ
;ϭϰϰͿ
ϵϬ
;ϱϴϴͿ
;ϭϴϱͿ
Ͳ
Ͳ
ϭϯϱ
ϵϬ
ϯϵϬ
ϰϰ
ϳ
;ϰϳͿ
;ϮϬ͘ϮϯϴͿ
;ϵ͘ϯϲϲͿ


;ϭϱ͘ϲϰϬͿ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
;ϱ͘ϭϯϬͿ
;Ϯ͘ϬϱϯͿ
Ͳ
Ͳ
ϱϯϮ
ϴϳ
;ϮϬ͘ϮϯϴͿ
;ϵ͘ϯϲϲͿ



Ϯϭ͘ Z^h>dK&/EE/ZK

ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĞƌĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗



ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
:ƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ;ĂͿ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůƉĂƐƐŝǀĂ
dŽƚĂů

ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ
:ƵƌŽƐĂƚŝǀŽƐ;ďͿ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĂƚŝǀĂ
dŽƚĂů


ĂͿ

ďͿ


















ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ




;ϭϮͿ
;ϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭϮͿ
;ϳͿ




Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
ϭ
Ͳ
Ͳ
ϭ
ϭ

ϮϬϭϵ


;ϲϬͿ
;ϮϮϯͿ
;ϭϵϱͿ
;ϭϭͿ
;ϰϴϵͿ


ϴϰ
ϰϮ
ϴϰ
ϳ
Ϯϭϳ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ


;ϮϳͿ
;ϭϲϮͿ
;ϳϵͿ
;ϵͿ
;ϮϳϳͿ


Ͳ
ϭϯ
ϱϯ
ϭϰ
ϴϬ



KƐũƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ͘
KƐ ũƵƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ͕ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ ƐŽďƌĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐĚĞW/^ĞK&/E^;ŶŽƚĂϳ͘ϮͿ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϮϮ͘ '^dKZ/^K^/E^dZhDEdK^&/EE/ZK^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐʹƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ

ƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽ'ƌƵƉŽĂƐƐƵŵĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞƌĞĐĞďĞƌĐĂŝǆĂ
ŽƵ ŽƵƚƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŶŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ƉĂƌƚĞ͘ ƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ
ĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƌĞĐĞďĞƌĐĂŝǆĂĂƚƌĞůĂĚŽƐĂŽĂƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞǆƉŝƌĂŵŽƵ
ĨŽƌĂŵƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞĨşĐŝŽƐƉĂƌĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘ƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽĚŝƌĞŝƚŽƐĞͬŽƵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐĆŽƌĞƚŝĚŽƐŶĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘

WĂƐƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƋƵĂŶĚŽ Ž 'ƌƵƉŽ ĂƐƐƵŵĞ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ ƉĂƌĂ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞŵĐĂŝǆĂŽƵŶĂĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽŶŽƋƵĂů
ƐĆŽƉĂƌƚĞ͘WĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽƐĆŽƋƵŝƚĂĚŽƐ͕ĞǆƚŝŶƚŽƐŽƵĞǆƉŝƌĂĚŽƐ͘

ƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĞǆŝŐĞŵĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵƉƌĂǌŽ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƉŽƌƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽƵĐŽŶǀĞŶĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐͿƐĆŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ Ž 'ƌƵƉŽ Ğ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŵͲƐĞĂĐŽŵƉƌĂƌŽƵǀĞŶĚĞƌŽĂƚŝǀŽ͘

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

 ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ġ ĨĞŝƚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ŶŽŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽĂƚŝǀŽŽƵĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞŵƋƵĞĞƐƚĄĐŽŶƚŝĚŽĞŽƚŝƉŽĚĞĨůƵǆŽ
ĚĞĐĂŝǆĂĞŶǀŽůǀŝĚŽ͘

KƐƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĨŽƌĂŵĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌ
ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘hŵƉĂƐƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐĂƐŽĨŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƚŝĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĨŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽŽƵ
ĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĐŽŵŽƚĂůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘

KƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ Ğ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĚĂƐƉůŝĐĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐʹ
&/ ƋƵĞ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ƉŽŝƐ ƐĆŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ĐŽŵ Ž
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞŐĞƌĂĕĆŽĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƐƵĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͘

ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟ͿĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

KŵĠƚŽĚŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĚĞǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐŽƵƉĂƌĂĂƉƌĂǌŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽĂƚŝǀŽ͘EŽ'ƌƵƉŽ͕
ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ƐĆŽ͕ Ğŵ ƐƵĂ ŐƌĂŶĚĞ ŵĂŝŽƌŝĂ͕ ĚĞ ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ ĐŽŵ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϭϮ ŵĞƐĞƐ ĚĞ
ĚƵƌĂĕĆŽ͘

WĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕Ž'ƌƵƉŽĐŽŶĐůƵŝƵƋƵĞŶĆŽŚĄĞĨĞŝƚŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĐŽŵƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĠƵŵĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽƌĂǌŽĄǀĞů
ĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶŽďĂůĂŶĕŽĞƋƵĞŽƐďĂŶĐŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐƉŽƐƐƵĞŵ͞ƌĂƚŝŶŐƐ͟ĞůĞǀĂĚŽƐ͘

WĂƌĂĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞƚşƚƵůŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕Ž'ƌƵƉŽƌĞĂůŝǌŽƵĞƐƚƵĚŽĚĞƉĞƌĚĂƐ͕ůĞǀĂŶĚŽ
ĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐĚŝŶąŵŝĐĂƐĚŽƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĂƚƵĂŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘

K 'ƌƵƉŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ĞƐƚĞƐ ĨĂƚŽƌĞƐ͕ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ğ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽ ĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͘

ŽŵďĂƐĞŶŽĞƐƚƵĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĆŽĨŽƌĂŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůŽ
Wϰϴ;/&Z^ϵͿ͘
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ϮϮ͘ϭ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗




ƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

ƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͗
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ

sĂůŽƌũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͗
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ&/

WĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

ƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͗
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


ϯϯ
ϭϲ


ϯϯ
ϭϲ
Ϯϲ
ϭϲ
Ͳ
Ͳ
ϳ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


;ϮϮϭͿ
;ϮϲϬͿ


;ϮϮϭͿ
;ϮϲϬͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮϮϬͿ
;ϮϲϬͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭͿ
Ͳ

ϮϬϭϵ

Ϯ͘Ϯϭϭ

Ϯ͘ϭϳϵ
ϰϬϯ
ϭ͘ϲϱϬ
ϭϮϲ

ϯϮ
ϯϮ

;ϳ͘ϰϰϬͿ

;ϳ͘ϰϰϬͿ
;ϯ͘ϮϴϭͿ
;ϯ͘ϬϵϱͿ
;ϮϯϰͿ
;ϯϬϳͿ
;ϮϰϮͿ
;ϮϴϭͿ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

Ϯ͘ϮϭϮ

Ϯ͘ϮϭϮ
ϰϳϰ
ϭ͘ϱϴϴ
ϭϱϬ

Ͳ
Ͳ

;ϱ͘ϵϮϵͿ

;ϱ͘ϵϮϵͿ
;ϯ͘ϯϴϭͿ
;ϭ͘ϳϴϵͿ
;ϯϭϭͿ
Ͳ
;ϭϯϭͿ
;ϯϭϳͿ


ϮϮ͘Ϯ͘,ŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽ

K 'ƌƵƉŽ ƵƚŝůŝǌĂ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğ ĚŝǀƵůŐĂƌ Ž ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͗

ʕ EşǀĞůϮ͗ŝŶƉƵƚƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽƐƉƌĞĕŽƐŶĞŐŽĐŝĂĚŽƐĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽEşǀĞůϭƋƵĞ
ƐĆŽ ŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐ ƉĂƌĂ Ž ĂƚŝǀŽ ŽƵ ƉĂƐƐŝǀŽ͕ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ;ĐŽŵŽ ƉƌĞĕŽƐͿ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
;ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚŽƐƉƌĞĕŽƐͿ͘

ŵϮϬϭϵ͕ŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂǀĂůŝĂĚŽƐĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂƐĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
&/͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŶşǀĞůϮŶĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĂĐŝŵĂ͘

ϮϮ͘ϯ͘ ZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ

 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞŶƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĄ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ
ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘

ϮϮ͘ϰ͘ZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ

KƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŽ'ƌƵƉŽŶĆŽĚŝƐƉŽƌĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐĞƵƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĞĚĂƐĞƉƌĂǌŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘

KĐŽŶƚƌŽůĞĚĂůŝƋƵŝĚĞǌĞĚŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚŽ'ƌƵƉŽĠŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƉĞůĂƐĄƌĞĂƐĚĞ
ŐĞƐƚĆŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂŐĞƌĂĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞĐĂŝǆĂĞĂĐĂƉƚĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ƐĞũĂŵƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐĞƵĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ͕ŶĆŽ
ŐĞƌĂŶĚŽƌŝƐĐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƉĂƌĂŽ'ƌƵƉŽ͘
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KƋƵĂĚƌŽĂƐĞŐƵŝƌƌĞƐƵŵĞŽƉĞƌĨŝůĚŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚŽ'ƌƵƉŽĞŵ
ϮϬϭϵ͗

DĞŶŽƐ
ĞϭĂ
DĂŝƐĚĞ
ĚĞϭĂŶŽ
ϱĂŶŽƐ
ϱĂŶŽƐ
dŽƚĂů






ϭϰ͘Ϭϵϯ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
Ϯϰϯ
ϭ͘ϭϯϭ
ϭϮ͘ϳϭϵ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ͳ
Ϯϵϯ
Ͳ
Ϯϵϯ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
Ϯϴϭ
Ͳ
Ͳ
Ϯϴϭ
&ƵŶĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ
Ͳ
ϯϮϴ
Ͳ
ϯϮϴ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ϯ͘Ϯϴϭ
Ͳ
Ͳ
ϯ͘Ϯϴϭ
dŽƚĂů
ϯ͘ϴϬϱ
ϭ͘ϳϱϮ
ϭϮ͘ϳϭϵ
ϭϴ͘Ϯϳϲ






ϮϮ͘ϱ͘ZŝƐĐŽĚĞĐąŵďŝŽ

ŵϮϬϭϵ͕Ž'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵşĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĂƉĂŐĂƌ;ŝŵƉŽƌƚĂĕƁĞƐͿĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ
ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨϭϯϬ;ZΨϰϭĞŵϮϬϭϴͿ͘

ϮϮ͘ϲ͘ZŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ

K'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵŝĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐĂŽƌŝƐĐŽĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ͘hŵĂ
ĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽăǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽ/ĚĞϬ͕ϵϵйŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂƚĂǆĂ
ĚĞũƵƌŽƐĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͘

ǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĞ
Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĚŽ / ĚĞ Ϯϱй Ğ ϱϬй͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚŽ ŶŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘




ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
&/
ǆƉŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ


ϮϬϭϵ

Ϯϱϲ
;ϮϯϰͿ
;ϯϬϳͿ
;ϮϴϱͿ


Ϯϱй

;ϰͿ
ϯ
ϰ
ϯ





ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ǆƉŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ

ϮϬϭϴ

Ϯϭϰ
;ϯϭϭͿ
;ϵϳͿ

Ϯϱй

;ϯͿ
ϱ
Ϯ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĂŝǆŽ
ϱϬй

;ϳͿ
ϳ
ϵ
ϵ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĂŝǆŽ
ϱϬй

;ϳͿ
ϭϬ
ϯ

Ϯϱй

ϰ
;ϯͿ
;ϰͿ
;ϯͿ

Ϯϱй

ϯ
;ϱͿ
;ϮͿ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ůƚŽ
ϱϬй

ϳ
;ϳͿ
;ϵͿ
;ϵͿ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ůƚŽ
ϱϬй

ϳ
;ϭϬͿ
;ϯͿ


ϮϮ͘ϳ͘'ĞƐƚĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů

KƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚŽ'ƌƵƉŽĠĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂůŝƋƵŝĚĞǌ͕ŵŝƚŝŐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŐĞƐƚĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂƉŽŝĂƌŽŶĞŐſĐŝŽĞŵĂǆŝŵŝǌĂƌŽǀĂůŽƌĂŽ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͘

K 'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĐĂƐŽ ŽƉƚĞ ƉŽƌ ĂŶƚĞĐŝƉĂƌ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂŝǆĂĞͬŽƵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘
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Ϯϯ͘ KZdhZ^'hZK^

ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĞŵϮϬϭϵ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĂ͗




ZŝƐĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZŝƐĐŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝů



ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ

ϭ͘ϲϱϮ
Ϯϭ͘ϭϱϯ
ϱϬ

Ϯϰ͘ W>EKKWO^O^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

K'ƌƵƉŽŽĨĞƌĞĐĞĂƐĞƵƐĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĐƵũĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚĆŽ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĂďĂŝǆŽ͘ Ɛ ŽƉĕƁĞƐ ƐĆŽ ĂůŝĞŶĂĚĂƐ͕ ĐŽŵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ă ǀŝƐƚĂ͕ ĂŽ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ŽƵƚŽƌŐĂ͘ K ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ
ĞǆĐůƵŝŽĞĨĞŝƚŽĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƋƵĞŶĆŽƐĞďĂƐĞŝĂŵŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘

ĂĚĂ ŽƉĕĆŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ĚĄ ĂŽ ƐĞƵ ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽ ŽĚŝƌĞŝƚŽ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƵŵĂ ĂĕĆŽ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ƉŽƌ
ƉƌĞĕŽ ƉƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ŽƉĕĆŽ͘ K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐŽƉĕƁĞƐ͕ƐĞƌĄƚĂŵďĠŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂĐƌĠĚŝƚŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐ
ŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐŶĆŽƐŽĨƌĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĂŽƵƚŽƌŐĂ͘

KĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂŽƉĕĆŽĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽăƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚŽƐĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐŶŽ'ƌƵƉŽ͕ƌĂǌĆŽ
ƉĞůĂƋƵĂůĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŽƉĕĆŽŽďĞĚĞĐĞăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚŽWϭϬͬ/&Z^Ϯ͘

WůĂŶŽĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ

ŵϭϲĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽĂƉƌŽǀŽƵǀŝĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽ
ƉůĂŶŽ ĚĞ ŽƉĕƁĞƐ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ǀĞŶĚĂ Ă ƐĞƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă ϱϰϮ͘ϭϬϳ͘ϳϰϱ ĂĕƁĞƐ
;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ϭϬй ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ƚŽƚĂŝƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ Ğŵ ϮϬϭϵͿ͘ ^ĆŽ ĞůĞŐşǀĞŝƐ ĂŽ ƉůĂŶŽ ŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ Ğ
ŶŽŵĞĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

WĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŽƉĕƁĞƐ͕ŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĠĞƐƚŝŵĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚĂŽƵƚŽƌŐĂͬǀĞŶĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵŽĚĞůŽ
ĚĞƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽůĂĐŬΘ^ĐŚŽůĞƐ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌŽƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂWϭϬĚĞ
ƋƵĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐŽďƌĞĚĞĐĂŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĂŶƚĞƐĚŽĨŝŶĂůĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂŶĆŽ
ƉŽĚĞŵŝŵƉĂĐƚĂƌŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂŽƉĕĆŽ͘

ƐŽƉĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂĚĂƐƉĞůŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWůĂŶŽƐĞƚŽƌŶĂƌĆŽƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƉƚĂƐĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕
ŝƐƚŽ Ġ͕ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ͞KƉĕƁĞƐ sĞƐƚŝĚĂƐ͕͟ Ğŵ ĂƚĠ ϱ ĂŶŽƐ͘ ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐŽŵĞŶƚĞĨĂƌĄũƵƐăƐKƉĕƁĞƐsĞƐƚŝĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽƐĞƵĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽ͘

ƐŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞƐƚĆŽĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗





^ĂůĚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŽŶĐĞĚŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
WƌĞƐĐƌŝƚĂƐƉŽƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶĆŽ
ĂƚĞŶĚŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
^ĂůĚŽŶŽĨŝŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ
ĚĞŽƉĕƁĞƐ

ϯϰϳ
ϭϯϰ

ϮϬϭϵ
WƌĞĕŽĚĞ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽŵĠĚŝŽ
ƉŽŶĚĞƌĂĚŽͲZΨ


ϭ͕Ϯϱ

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ
ĚĞŽƉĕƁĞƐ

Ͳ
ϯϰϳ

ϮϬϭϴ
WƌĞĕŽĚĞ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽŵĠĚŝŽ
ƉŽŶĚĞƌĂĚŽͲZΨ

Ͳ
ϭ͕Ϯϱ

;ϲϯͿ
ϰϭϴ

ϭ͕Ϯϱ


Ͳ
ϯϰϳ

Ͳ


ϰϲ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


Ɛ ŽƉĕƁĞƐ Ğŵ ĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ Ğŵ ϮϬϭϵ ƉŽƐƐƵşĂŵ ƉƌĞĕŽ ŵĠĚŝŽ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ϭ͕Ϯϱ
;ĞŵZΨƉŽƌŽƉĕĆŽͿ͕ĞƉƌĂǌŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞϰĂŶŽƐ͘

KǀĂůŽƌũƵƐƚŽƚŽƚĂůĚĂƐŽƉĕƁĞƐƉĂŐĂƐƉĞůŽƐĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞƐĞŵϮϬϭϵĨŽŝĚĞZΨϬ͕Ϯ;ZΨϬ͕ϲĞŵϮϬϭϴͿ͘

K ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ŵĠĚŝŽ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ĚĂƐ ŽƉĕƁĞƐ Ğ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ŶĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ
ƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĞ ŽƉĕĆŽ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͕ ƉĂƌĂ ĂƐ ͞KƵƚŽƌŐĂƐ͟ ĚĞ ϮϬϭϴ Ğ ϮϬϭϵ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗;ŝͿǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐŽƉĕƁĞƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ͖;ŝŝͿƉƌĞĕŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞZΨϭ͕Ϯϱ͖;ŝŝŝͿĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ
ĚĞǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞĞŵƚŽƌŶŽĚĞϮϭ͕ϵϯй͖;ŝǀͿĐĂƌġŶĐŝĂĚĞϱĂŶŽƐ͖Ğ;ǀͿƚĂǆĂůŝǀƌĞĚĞƌŝƐĐŽĚĞϱ͕ϯϳй͘

ǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞĞƐƉĞƌĂĚĂĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐĄůĐƵůŽĚĂǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚŽƉƌĞĕŽĚĂƐ
ĂĕƁĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞǀĂƌĞũŽĐŽŵĂĕƁĞƐůŝƐƚĂĚĂƐĞŵďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŵƵŶĚŝĂŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽƐϯĂŶŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂǀŝĚĂĞƐƚŝŵĂĚĂĚĂŽƉĕĆŽ͘



Ϯϱ͘ Z^h>dKWKZK


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KĐĄůĐƵůŽĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿďĄƐŝĐŽƉŽƌĂĕĆŽĠĨĞŝƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽ
ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͕ ƉĞůĂ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŵĠĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂĚĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘

K ůƵĐƌŽ ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ ĚŝůƵşĚŽ ƉŽƌ ĂĕĆŽ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĚŝǀŝƐĆŽ ĚŽ ůƵĐƌŽ ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ ůşƋƵŝĚŽ
ĂƚƌŝďƵşĚŽ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ƉĞůĂ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŵĠĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂĚĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽŵĂĚŽƐăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ƉƌĞƐƵŵŝƌĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĚŝůƵşĚĂƐ͘

ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂEŽƚĂϮϳ;ĞͿ͕ĞŵϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚŽŽŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽĚĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ϭϬ ƉĂƌĂ ϭ͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ ĚĞ ϱ͘ϰϮϭ͘Ϭϳϳ͘ϰϱϴ ĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ϱϰϮ͘ϭϬϳ͘ϳϰϲ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘ dŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĂũƵƐƚĂĚĂƐƌĞƚƌŽĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌĞƐƚĞŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐ͘

ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌŵŽƐƚƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗

ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ






EƵŵĞƌĂĚŽƌďĄƐŝĐŽ



>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ 
ϰ
;ϮϴͿ




ĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌďĄƐŝĐŽʹ;ŵŝůŚĂƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐͿ



ĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ

ϱϰϮ͘ϭϬϴ
ϱϬϲ͘ϴϱϮ
EƷŵĞƌŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ

ϱϬϵ͘ϳϵϬ
ϱϬϲ͘ϴϱϮ




>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽƉŽƌĂĕĆŽďĄƐŝĐŽ;ĞŵZΨͿ

Ϭ͕Ϭϭ
;Ϭ͕ϬϲͿ




EƵŵĞƌĂĚŽƌĚŝůƵşĚŽ



>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ 
ϰ
;ϮϴͿ




ĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌĚŝůƵşĚŽ;ŵŝůŚĂƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐͿ



WůĂŶŽĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ

ϲ͘ϵϰϭ
Ϯ͘ϭϭϮ
ϱϬϵ͘ϳϵϬ ϱϬϲ͘ϴϱϮ
EƷŵĞƌŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ

DĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚŝůƵşĚĂĚĂƐĂĕƁĞƐ

ϱϭϲ͘ϳϯϭ
ϱϬϴ͘ϵϲϰ




Ϭ͕Ϭϭ
;Ϭ͕ϬϲͿ
>ƵĐƌŽ;WƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽƉŽƌĂĕĆŽĚŝůƵşĚŽ;ĞŵZΨͿ






ϰϳ

294

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ϯϲ͘ dZE^O^EK/y








ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĐŽŵĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ũƵƐƚĞĐĄůĐƵůŽĨŝŶĂůĚĞƉƌĞĕŽ
ŝƐĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐ͞ZĞĂůƐƚĂƚĞ͟
ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞƉĂƐƐŝǀŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĞĂƚŝǀŽĚĞ
ĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ



EŽƚĂ

ϭϭ
ϭϳ
ϭϭĞϭϳ͘Ϯ
ϭϭ


ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϭϴ


ϱϳ
Ͳ
ϱϱ
Ͳ
Ͳ
ϭ͘ϮϭϬ
ϭ͘ϳϴϭ


ϭ͘Ϯϰϭ


Ϯϳ͘ sEdK^^h^YhEd^

ĂͿ

ďͿ



ŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽĨŽŝĂƵƚƵĂĚŽƉŽƌĚĠďŝƚŽƐĚĞW/^ĞK&/E^ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ϮϬϭϱ ĂϮϬϭϳ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞ ZΨϯϬϵ͘ EĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ůĞŐĂŝƐ͕ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂĠ
ƉŽƐƐşǀĞůĞĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵĨĂƐĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽ͘K'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽĨĂǀŽƌĄǀĞů
ĞŵŐƌĂƵƌĞĐƵƌƐĂů͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăŵĞƐŵĂƚĞƐĞ͘

ĨĞŝƚŽƐĚĂŽǀŝĚͲϭϵ
ƉĞƐĂƌĚŽŶşǀĞůĚĞŝŶĐĞƌƚĞǌĂ͕Ž'ƌƵƉŽĞƐƚĄŵŽŶŝƚŽƌĂŶĚŽĚĞƉĞƌƚŽĂĞǀŽůƵĕĆŽĚĂWĂŶĚĞŵŝĂ
ĐĂƵƐĂĚĂ ƉĞůĂ ŽǀŝĚͲϭϵ͘WĂƌĂŝƐƐŽ͕ƚĠ ĂŐŽƌĂ͕ ĚĞƐĚĞŽ ŝŶşĐŝŽ ĚĂ ĚŝƐƐĞŵŝŶĂĕĆŽ ĚŽ ǀşƌƵƐ Ğ ĚĂƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ƌĞƐƚƌŝƚŝǀĂƐ ŝŵƉŽƐƚĂƐ ƉĞůŽƐ ŐŽǀĞƌŶŽƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŵĠƌĐŝŽŶĆŽͲĞƐƐĞŶĐŝĂůĞƌĞƐƚƌŝĕĆŽĚĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕Ž'ƌƵƉŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƵĂůŐƵŵĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐ͕ ĂůŝŶŚĂĚĂƐ ĐŽŵ ĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ŽĨŝĐŝĂŝƐ͗ Ă͘ /ŶĐĞŶƚŝǀŽ ĂŽ ƚƌĂďĂůŚŽ ƌĞŵŽƚŽ Ğ ĂĚŽĕĆŽ ĚĞ
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƐĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞ͖ ď͘ ĚŽĕĆŽ ĚĞ ŶŽǀĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ƐĞŐƵƌĂŶĕĂ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ
ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽƵƐŽĚĞŵĄƐĐĂƌĂƐĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝƐƚĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĞƐƐŽĂƐ
ŶŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͖ Đ͘ ĐĞůĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐĂŶĂŝƐ ĚĞ ǀĞŶĚĂ͖ Ğ Ě͘ DŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽ͘

ůĠŵĚĞƐƐĂƐŵĞĚŝĚĂƐ͕ŚĄƵŵŽŵŝƚġĚĞƌŝƐĞĐŽŵĨŽĐŽĞŵĨŝŶĂŶĕĂƐ͕ƋƵĞŵŽŶŝƚŽƌĂĂƐĂƷĚĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŵĨŽĐŽĞŵĐĂŝǆĂĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ĞŶƚƌĞĞƐƐĂƐĂĕƁĞƐ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ͗

ʕ ZĞĚƵĕĆŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚŝƐĐƌŝĐŝŽŶĄƌŝĂƐ;ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂƐ͕ĞǀĞŶƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͖

ʕ ŽŶŐĞůĂŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĕƁĞƐĞĚĞĂƵŵĞŶƚŽƐĚĞƐĂůĄƌŝŽƐ͖

ʕ ZĞĚƵĕĆŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͖Ğ

ʕ EĞŐŽĐŝĂĕĆŽĐŽŵĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚŽĚĞƉƌĂǌŽƐĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ

K'ƌƵƉŽĞƐƚĄĂĐŽŵƉĂŶŚĂŶĚŽĚĞƉĞƌƚŽŽƐƉŽƐƐşǀĞŝƐŝŵƉĂĐƚŽƐĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐƐĂƉĂŶĚĞŵŝĂĞŵ
ƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐĞŵĞƌĐĂĚŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͕ŶĆŽƐĞŶĚŽĂŝŶĚĂƉŽƐƐşǀĞůĞƐƚŝŵĂƌĂĚƵƌĂĕĆŽĚĂƐŵĞĚŝĚĂƐ
ĚĞ ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ Ž ƌŝƚŵŽ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĂ Ğ Ž ƋƵĂŶƚŽ ĞƐƚĞ ĐĞŶĄƌŝŽ ƉŽĚĞ ŐĞƌĂƌ
ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĨƵƚƵƌŽƐ Ğŵ ƐƵĂ ƐŝƚƵĂĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ğ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞƐĞƵŶşǀĞůĚĞĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĞĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞŵƐƵĂƐůŽũĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵŝŶĐĞŶƚŝǀŽƐŐŽǀĞƌŶĂŵĞŶƚĂŝƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐ͕ƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
ĚĂůŝƋƵŝĚĞǌ͘
EĞƐƚĞƐĞŶƚŝĚŽ͕ƚĂŵďĠŵĨŽƌĂŵŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐƵŵĂƐĠƌŝĞĚĞŵĞĚŝĚĂƐĚĞƉƌĞĐĂƵĕĆŽƉĂƌĂƋƵĞ
ƐĞƵƐ ŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ ŶĆŽ ƐĞ ĞǆƉŽŶŚĂŵĂ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ĚĞ ƌŝƐĐŽ͕ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ͗ ƌĞƐƚƌŝĕĆŽĚĞ ǀŝĂŐĞŶƐ
ƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐ͕ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞŵĞŝŽƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽĞƚƌĂďĂůŚŽƌĞŵŽƚŽƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽŐƌƵƉŽ
ĚĞ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ͘ K 'ƌƵƉŽ ƉŽĚĞƌĄ ĂĚŽƚĂƌ ŵĞĚŝĚĂƐ ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƉĂƌĂ ƌĞĚƵǌŝƌ Ă
ĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐƐĞƵƐĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐĂŽƐƌŝƐĐŽƐĚĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂĕĆŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝŶĚŽĂĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞĚĂ
ƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐƐĞƵƐƐĞƌǀŝĕŽƐ͕ĞƐƐĞŶĐŝĂŝƐăƐŽĐŝĞĚĂĚĞ͘ƐƐŝŵ͕ĂƐĂĕƁĞƐ͕ĚĞĐŝƐƁĞƐĞŽƐŝŵƉĂĐƚŽƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐĞŵƚŽĚĂĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ĞƐƚĆŽĞŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞƌĞǀŝƐĆŽ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ĂĞǀŽůƵĕĆŽĚŽĐĞŶĄƌŝŽŐůŽďĂů͘
ϰϴ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ĐͿ

ĚͿ



ĞͿ

ŵϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵĂƚŝǀŽĨŝƐĐĂůĚŝĨĞƌŝĚŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮ͘ϰϮϯ͕
ZΨϵϬϴĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞZΨϭ͘ϱϭϱĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĨŝƐĐĂŝƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵ
ƋƵĞĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐĞƐƚĂƌĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘

ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ŵũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽƌĞŶĞŐŽĐŝŽƵŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞϰϰĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞƐƵĂƐůŽũĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐ͕ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĞǀŝŐġŶĐŝĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞ>ŽĐĂĕĆŽ͘KƐ
ĞĨĞŝƚŽƐ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶƚŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂ Ğ ƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂ ĚŽƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂĚŽĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽŶĂĚĂƚĂĚĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ͘ƚĂǆĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŶĂĚĂƚĂĚĂƌĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĨŽŝĚĞϭϬ͕ϯй͘
ŵϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƉƌŽǀĂƌĂŵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
dŽƌĐŚ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ sĂůƋƵşƌŝĂ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
^͕͘͘ 'ŝďƌĂůƚĂƌ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ DŝĚǁĂǇ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘<ƵƌƐŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘ƵůŐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ WĂĐşĨŝĐŽ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ KǀĞƌůŽƌĚ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘ Ğ <ŚĂƌŬŽǀ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘
;͞^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͟Ϳ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌŶŽƐƐŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĂǌŝů,ŽůĚŝŶŐƐ^Đ^Ğ&/WDŽŵĞŶƚƵŵ͕ŶĂƐ
ŵĞƐŵĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐŶŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞ ĐŽŶŐƌĞŐĂƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŽď Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŝƌĞƚŽ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚŽ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͘  ƌĞĨĞƌŝĚĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĨŽŝ ĂƉƌŽǀĂĚĂ ƐŽď ĐŽŶĚŝĕĆŽ ƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂ͕ ǀŝŶĐƵůĂŶĚŽ Ž ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ƚƌĂŶƐĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽĚŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚŽ/WK͘hŵĂǀĞǌĐƵŵƉƌŝĚĂĂ
ĐŽŶĚŝĕĆŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂĂĐŝŵĂ͕Ă/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞƐƚĂƌĄĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞĨŝĐĂǌĞĚĞǀĞƌͲ
ƐĞͲĄƉƌŽĐĞĚĞƌăƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂŽ'ƌƵƉŽ͘
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ĚĞƵͲƐĞ ƉĞůŽ ƐĞƵ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĐŽŶƚĄďŝů͕ĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂĐĞŝƚŽƐ
ŶŽƌĂƐŝůĞĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͘
ŵϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬĨŽŝĚĞůŝďĞƌĂĚŽĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ĞǀĞŶƚŽƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝŽƐ͗
ʕ KŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ăƉƌŽƉŽƌĕĆŽĚĞϭϬ͗ϭ͘ĞƐƚĂĨŽƌŵĂŽ
ĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĂƐƐĂƌĄ Ă ƐĞƌ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ϱϰϮ͘ϭϬϳ͘ϳϰϲ ;ƋƵŝŶŚĞŶƚŽƐ Ğ
ƋƵĂƌĞŶƚĂĞĚŽŝƐŵŝůŚƁĞƐ͕ĐĞŶƚŽĞƐĞƚĞŵŝůĞƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐĞƋƵĂƌĞŶƚĂĞƐĞŝƐͿĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕
ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͖
ʕ &Žŝ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ Ž ƌĞƐŐĂƚĞ ĚĞ ϴϱ͘ϯϲϰ͘ϱϳϲ ;ŽŝƚĞŶƚĂ Ğ ĐŝŶĐŽ ŵŝůŚƁĞƐ͕ ƚƌĞǌĞŶƚĂƐ Ğ ƐĞƐƐĞŶƚĂ Ğ
ƋƵĂƚƌŽ ŵŝů Ğ ƋƵŝŶŚĞŶƚĂƐ Ğ ƐĞƚĞŶƚĂ Ğ ƐĞŝƐͿ ĂĕƁĞƐ ĚĂ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ DŽŵĞŶƚƵŵ Ͳ &ƵŶĚŽ ĚĞ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐDƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰϬϬ;ZΨϰϰϱĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽ
/Ϳ͘Ɛϴϱ͘ϯϲϰ͘ϱϳϲ;ŽŝƚĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽŵŝůŚƁĞƐ͕ƚƌĞǌĞŶƚĂƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƋƵĂƚƌŽŵŝůĞƋƵŝŶŚĞŶƚĂƐ
ĞƐĞƚĞŶƚĂĞƐĞŝƐͿĂĕƁĞƐĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂDŽŵĞŶƚƵŵͲ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
DƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĨŽƌĂŵ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚĂƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐ ƌĞƐŐĂƚĄǀĞŝƐ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ƌĞĨĞƌŝĚŽ ƌĞƐŐĂƚĞ͘ ƐƚĞ ƌĞƐŐĂƚĞ ĨŽŝ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƐŽď ĐŽŶĚŝĕĆŽ
ƌĞƐŽůƵƚŝǀĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞƌĞǀŽŐĂĚŽĐŽŵƌĞƚŽƌŶŽĂŽƐƚĂƚƵƐƋƵŽĂŶƚĞĐĂƐŽ
ŶĆŽŽĐŽƌƌĂŽƉƵďůŝĐĂĕĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽWƷďůŝĐĂĚĂƐĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚĠĂĚĂƚĂůŝŵŝƚĞĚĞϯϬĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϮϭ͘KƌĞƐŐĂƚĞĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂ
ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽŵĞƐŵŽǀĂůŽƌƚŽƚĂůĞŐůŽďĂůĚĞ
ZΨϰϬϬ ;ZΨϰϰϱ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ /Ϳ͕ Ğ ƋƵŝƚĂĚŽ ŶŽ ŵĞƐŵŽ ĂƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽ
ĐŽŶƚƌĂŽĚĞǀĞƌĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĞŵĂďĞƌƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽŵĞƐŵŽĞǆĂƚŽ
ǀĂůŽƌ͕ĚĞǀŝĚŽƉĞůŽDŽŵĞŶƚƵŵͲ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐDƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͕
ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĂƐƐĂĂĞƐƚĂƌƚŽƚĂůŵĞŶƚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͖
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘


ʕ KtĂůŵĂƌƚh^ĞǆĞƌĐĞƵĂŽƉĕĆŽĚĞĐŽŶǀĞƌƚĞƌŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂů;ZΨϭϵϲͿĚŽŵŽŶƚĂŶƚĞĂ
ƌĞĐĞďĞƌƋƵĞĚĞƚŝŶŚĂĐŽŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ;ŶŽƚĂϵ͘ϭͿĞŵĐĂƉŝƚĂů͘&ŽŝĂƉƌŽǀĂĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞƀŶƵƐĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ĞŵĨĂǀŽƌĚĂtDdƌĂƐŝůŝĂ͕ƉĞůŽƉƌĞĕŽĚĞĞŵŝƐƐĆŽƚŽƚĂů
ĚĞZΨϭ͕ϬϬ;ƵŵƌĞĂůͿ͕ƐŽďĐŽŶĚŝĕĆŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂ͕ƐĞŶĚŽŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƀŶƵƐĚĞ^ƵďƐĐƌŝĕĆŽ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ă ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŶƷŶĐŝŽ ĚĞ /ŶşĐŝŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ WƷďůŝĐĂ ĚĂƐ ĕƁĞƐ ĚĞ
ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂ ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ϯϬ ĚĞ Ăďƌŝů ĚĞ ϮϬϮϭ͘ WŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ă
ǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƌĞĨĞƌŝĚĂĐŽŶĚŝĕĆŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂ͕ƐĞƌĆŽĞŵŝƚŝĚĂƐϰϰ͘ϳϭϵ͘ϯϮϲ;ƋƵĂƌĞŶƚĂĞƋƵĂƚƌŽ
ŵŝůŚƁĞƐ͕ƐĞƚĞĐĞŶƚĂƐĞĚĞǌĞŶŽǀĞŵŝůĞƚƌĞǌĞŶƚĂƐĞǀŝŶƚĞĞƐĞŝƐͿĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵĨĂǀŽƌĚŽǀĞşĐƵůŽtĂůŵĂƌƚh^͕ĂŽƉƌĞĕŽƚŽƚĂůĚĞZΨϭϵϲ͘
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ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ


ZĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽ
ŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϴĞZĞůĂƚſƌŝŽĚŽƵĚŝƚŽƌ
/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
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Z>dMZ/KD/E/^dZK
^ĆŽWĂƵůŽ͕ϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬͲK'ƌƵƉŽŝŐƌĂƐŝů^͘͘;͞'ƌƵƉŽŝŐ͟ͿĂŶƵŶĐŝĂŚŽũĞŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞϮϬϭϴ
;ϱDϭϴͿ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĞĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽŽĐŽŶƚƌĄƌŝŽ͕ƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĞŵZĞĂŝƐŶŽŵŝŶĂŝƐ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƉĂĚƌĆŽĐŽŶƚĄďŝůŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů;/&Z^ͿĞĚĞǀĞŵƐĞƌůŝĚĂƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĐŽŵŽƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝǀŽƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞEŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐ
ƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͘EĆŽĨŽƌĂŵĂƉŽŶƚĂĚĂƐĐŽŵƉĂƌĂĕƁĞƐĂŶƵĂŝƐĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ƉŽŝƐĂŽƉĞƌĂĕĆŽŶŽĨŽƌŵĂƚŽ
ĂƚƵĂůĐŽŶĨŝŐƵƌĂͲƐĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĚĂƚĂĚĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚŽĂƚƵĂůĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚŝƌĞƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĂDŽŵĞŶƚƵŵͲ&ƵŶĚŽ
ĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĞŵWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐDƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ;͞DŽŵĞŶƚƵŵ͟Ϳ͘

ϭ͘ ^dYh^&/EE/ZK^ KWZ/KE/^


ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞsĂƌĞũŽĞƚĂĐĂĚŽĞĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽŝŐ 

1~PHURGH/RMDV

 2SHUDomR9DUHMR


ƌĞĐĞŝƚĂďƌƵƚĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƚŝŶŐŝƵZΨϭϬ͕ϳďŝůŚƁĞƐ͕ƐĞŶĚŽZΨϲ͕ϳďŝůŚƁĞƐŶŽ
ϰdϭϴ͘

2SHUDomR$WDFDGR

9HQGDV%UXWDV

05%LOK}HV


ƚŝŶŐŝŵŽƐƵŵĂŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂĚĞϮϮ͕ϰйŶŽƐϱDϭϴĞϮϭ͕ϲйŶŽϰdϭϴ͖

0DUJHP%UXWD

K/dũƵƐƚĂĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞϮϬϭϴĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂZΨϭϮϴŵŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂĚĞϭ͕ϯй͘EŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕Ž/dũƵƐƚĂĚŽĨŽŝĚĞZΨϭϬϵŵŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵ
ŵĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂĚĞϭ͕ϴй͘

(%,7'$$MXVWDGR

05PLOK}HV





75PLOK}HV

K'ƌƵƉŽŝŐĐŽŶƐŽůŝĚŽƵϰϯϴůŽũĂƐĞŵϭϴĞƐƚĂĚŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ͕ĂůĠŵĚŽŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͕ƐĞŶĚŽ
ϯϲϴůŽũĂƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĞϳϬůŽũĂƐĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽƚĂĐĂĚŽ͘

0DUJHP(%,7'$$M
0
7

ĞƐƚĂƋƵĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞKƉĞƌĂĐŝŽŶĂƐ
ZΨŵŝůŚƁĞƐ

ƚĂĐĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϰdϭϴ
ϲ͘ϲϭϮ
Ϯ͘ϲϭϯ
ϯ͘ϱϴϰ
Ϯ͘Ϯϲϳ
ϱϮ
Ϯϲ
ϯ͘ϲϯϲ
Ϯ͘Ϯϵϯ
ϱϰϱ
ϯϯϲ
ϭϱ͕Ϭй
ϭϰ͕ϳй
Ϯϲϴ
ϭϳϱ
ϳ͕ϰй
ϳ͕ϲй


ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůƌƵƚĂ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ;йͿ
/dũƵƐƚĂĚŽϷ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ

sĂƌĞũŽ
ϮϬϭϴ
ϰdϭϴ
ϰ͘ϭϯϳ
ϰ͘ϭϬϲ
ϱ͘ϳϮϬ
ϯ͘ϱϱϭ
ϭϳϵ
ϵϳ
ϱ͘ϴϵϵ
ϯ͘ϲϰϴ
ϭ͘ϱϵϬ
ϵϰϳ
Ϯϳ͕Ϭй
Ϯϲ͕Ϭй
ϯϲϬ
Ϯϯϳ
ϲ͕ϭй
ϲ͕ϱй

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϰdϭϴ
ϭϬ͘ϳϰϵ
ϲ͘ϳϭϵ
ϵ͘ϯϬϰ
ϱ͘ϴϭϴ
Ϯϯϭ
ϭϮϯ
ϵ͘ϱϯϱ
ϱ͘ϵϰϭ
Ϯ͘ϭϯϱ
ϭ͘Ϯϴϯ
ϮϮ͕ϰй
Ϯϭ͕ϲй
ϭϮϴ
ϭϬϵ
ϭ͕ϯй
ϭ͕ϴй

ϷĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞĂƐŽŵĂƚſƌŝĂĚŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐĞŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƐ͕ĂƐƋƵĂŝƐŝŶĐůƵĞŵĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĂƐĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚŽ'ƌƵƉŽĞ
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐ͘
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Ϯ͘ DE^'DD/E/^dZK

ŵ ŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ž DŽŵĞŶƚƵŵ Ͳ &ƵŶĚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ DƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ůŝĚĞƌĂĚŽ ƉĞůĂ ĚǀĞŶƚ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂĚƋƵŝƌŝƵ ϴϬй ĚŽ tĂůŵĂƌƚ ƌĂƐŝů͘  ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐƐĂ ŵƵĚĂŶĕĂ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͕ ƵŵĂ ŶŽǀĂ ĞƚĂƉĂ ŶĂ ŚŝƐƚſƌŝĂ ĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŵĞĕŽƵ͕ĐŽŵŐĞƐƚĆŽůŽĐĂůĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘ĐŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĚĞĨŝŶŝƵƐƵĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĨŽĐĂŶĚŽŶŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ƉŝůĂƌĞƐ͗;ϭͿƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚŽƐĨŽƌŵĂƚŽƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽ͕ƚĂŶƚŽŶŽĂƚĂĐĂƌĞũŽĐŽŵŽDĂǆǆŝƋƵĂŶƚŽŶŽĐůƵďĞĚĞĐŽŵƉƌĂƐĐŽŵŽ
^Ăŵ͛ƐůƵď͕;ϮͿƐƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽsĂƌĞũŽ͕;ϯͿĨŝĐŝġŶĐŝĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞƚŽĚŽƐƐƵƉŽƌƚĂĚŽƐƉĞůĂ;ϰͿdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƵůƚƵƌĂů͘
:ĄĞŵϮϬϭϴŝŶŝĐŝĂŵŽƐĂdƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽƵůƚƵƌĂůĂŽƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƌŽƚŝŵĞĚĞŐĞƐƚĆŽ͕ĨŽƌŵĂŶĚŽŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĂŵŽƐƐĞƌƵŵĚŽƐ
ŵĞůŚŽƌĞƐĞŵĂŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶƚĞĚĞǀĂƌĞũŽĂůŝŵĞŶƚĂƌŶŽƌĂƐŝů͘ZĞĚĞĨŝŶŝŵŽƐƉĂƌĂŽƐŶŽƐƐŽƐŵĂŝƐĚĞϰϱŵŝůĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐŽƐ
ƉŝůĂƌĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂŝƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͗^ĞŶƐŽĚĞhƌŐġŶĐŝĂ͕/ŶĐŽŶĨŽƌŵŝƐŵŽ͕ŽƌĚĞŽŶŽĞĂƉĂĐŝĚĂĚĞĚĞǆĞĐƵĕĆŽ
ƋƵĞ ĞƐƉĞůŚĂŵ ŶŽƐƐŽ ĨŽĐŽ Ğŵ ƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƉƌŽĚƵƚŝǀŝĚĂĚĞ ŶŽ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͘ ŝŶĚĂ ŶŽ ϮΣ ƐĞŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ϮϬϭϴ
ƌĞĚĞƐĞŶŚĂŵŽƐĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂŵĞƌĐĂĚŽůſŐŝĐĂĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂŽŵŝŐƌĂƌƉĂƌĂŵŽĚĞůŽĚĞƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽŚŝŐŚͲůŽǁ͕ĞĂŽƌĞĨŽƌĕĂƌ
ŽƐŽƌƚŝŵĞŶƚŽĚĂƐůŽũĂƐĂŐŽƌĂĐŽŵĂƉĞůŽƌĞŐŝŽŶĂůĞĨŽĐŽŶŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĞƐƚŽƋƵĞ͘sŝƐĂŶĚŽƌĞĚƵǌŝƌŽĐŽŶƐƵŵŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂĨĞĐŚĂŵŽƐůŽũĂƐĚĞĨŝĐŝƚĄƌŝĂƐ͕ĞŶĐĞƌƌĂŵŽƐŽŵĂƌŬĞƚƉůĂĐĞĚĞĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ;ǁĂůŵĂƌƚ͘ĐŽŵ͘ďƌͿĞĚĞŵŽƐŝŶşĐŝŽĂ
ĚŝǀĞƌƐŽƐƉƌŽũĞƚŽƐĚĞƌĞĚƵĕĆŽĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘

ϯ͘ ^DWE,KKWZ/KE> WKZ^'DEdK

KWZO^dK
ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĚŽ'ƌƵƉŽŝŐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵŽĂƚĂĐĂƌĞũŽDĂǆǆŝĞŽĐůƵďĞĚĞĐŽŵƉƌĂƐ^ĂŵǲƐůƵď͘


ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĐŽŶƚĂǀĂŵĐŽŵϳϬůŽũĂƐĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐĞŵϭϱĞƐƚĂĚŽƐďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐĂůĠŵĚŽ
ŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͘ƐƚĂƐůŽũĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞĐĞƌĐĂĚĞϯϯϱŵŝůŵĞƚƌŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ͘
ZΨŵŝůŚƁĞƐ

ƚĂĐĂĚŽ



ϰdϭϵ

EƷŵĞƌŽĚĞ>ŽũĂƐ;ηͿ
ƌĞĂĚĞsĞŶĚĂƐ;ϬϬϬŵϮͿ

ϳϬ
ϯϯϱ


ZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
EŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞϮϬϭϴ͕ĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĂůĐĂŶĕĂƌĂŵZΨϯ͕ϲďŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ
ĞZΨϱϰϱŵŝůŚƁĞƐĚĞůƵĐƌŽďƌƵƚŽ͕ĐŽŵϭϱ͕ϬйĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͘
EŽϰdϭϴ͕ĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐŽƌŝƵŶĚĂĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƚĂĐĂĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂŵĂZΨϮ͕ϯďŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵůƵĐƌŽ
ďƌƵƚŽĚĞZΨϯϯϲ ŵŝůŚƁĞƐĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂĚĞϭϰ͕ϳй͘
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ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽͲƚĂĐĂĚŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ

ƵƐƚŽƐĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
DsͬZK>

>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ

ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ;s'Ϳ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ

s'ͬZK>

/dƚĂĐĂĚŽũƵƐƚĂĚĂ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ


ϮϬϭϴ
ϯ͘ϱϴϰ
ϱϮ
ϯ͘ϲϯϲ


ϰdϭϴ
Ϯ͘Ϯϲϳ
Ϯϲ
Ϯ͘Ϯϵϯ


;ϯ͘ϬϵϭͿ
ϴϱ͕Ϭй


;ϭ͘ϵϱϳͿ
ϴϱ͕ϯй


ϱϰϱ
ϭϱ͕Ϭй


ϯϯϲ
ϭϰ͕ϳй


;ϯϬϴͿ
ϰ


;ϭϳϳͿ
ϯ


ϴ͕ϱй


ϳ͕ϳй


Ϯϲϴ
ϳ͕ϰй


ϭϳϱ
ϳ͕ϲй



KWZKsZ:K
ŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĚŽ'ƌƵƉŽŝŐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵĂƌĐĂƐ/'͕^ƵƉĞƌŽŵƉƌĞĕŽ͕/'ŽŵƉƌĞĕŽ͕EĂĐŝŽŶĂů
ĞdŽĚŽŝĂ͘


ŵ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ sĂƌĞũŽ ĐŽŶƚĂǀĂ ĐŽŵ ϯϲϴ ůŽũĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚĂƐ Ğŵ ϭϵ ĞƐƚĂĚŽƐ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŵƵŵĂĄƌĞĂĚĞĐĞƌĐĂĚĞϭ͕ϭŵŝůŚĆŽĚĞŵĞƚƌŽƐƋƵĂĚƌĂĚŽƐ͘
ZΨŵŝůŚƁĞƐ

sĂƌĞũŽ



ϮϬϭϴ

EƷŵĞƌŽĚĞ>ŽũĂƐ;ηͿϭ
ƌĞĂĚĞsĞŶĚĂƐ;ϬϬϬŵϮͿϭ

ϯϲϴ
ϭ͘ϭϮϮ

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐKƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
EŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĚĞϮϬϭϴ͕ĂŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĂůĐĂŶĕŽƵZΨϱ͕ϵďŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂĞZΨϭ͕ϲ
ďŝůŚĆŽĚĞůƵĐƌŽďƌƵƚŽ͕ĐŽŵϮϳ͕ϬйĚĞŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͘
EŽϰdϭϴ͕ĂƐǀĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐŽƌŝƵŶĚĂĚĂŽƉĞƌĂĕĆŽsĂƌĞũŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƵĂZΨϯ͕ϲďŝůŚƁĞƐ͕ĐŽŵŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ
ĚĞϮϲ͕Ϭй͘








306

*5832%,*%5$6,/6$


ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽͲsĂƌĞũŽ;ZΨŵŝůŚƁĞƐͿ
sĞŶĚĂƐĚĞWƌŽĚƵƚŽƐ>şƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ>şƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂKƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ

ƵƐƚŽƐĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
DsͬZK>

>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ
DĂƌŐĞŵƌƵƚĂ

ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ;s'Ϳ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ

s'ͬZK>

/dsĂƌĞũŽũƵƐƚĂĚŽ
DĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂ;йͿ


ϮϬϭϴ
ϱ͘ϳϮϬ
ϭϳϵ
ϱ͘ϴϵϵ


ϰdϭϴ
ϯ͘ϱϱϭ
ϵϳ
ϯ͘ϲϰϴ


;ϰ͘ϯϬϵͿ
ϳϯ͕ϭй


;Ϯ͘ϳϬϭͿ
ϳϰ͕ϭй


ϭ͘ϱϵϬ
Ϯϳ͕Ϭй


ϵϰϳ
Ϯϲ͕Ϭй


;ϭ͘ϯϱϭͿ
;ϵͿ


;ϳϴϱͿ
;ϯͿ


ϮϮ͕ϵй


Ϯϭ͕ϱй


ϯϲϬ
ϲ͕ϭй


Ϯϯϳ
ϲ͕ϱй




ϰ͘ 'ůŽƐƐĄƌŝŽ

/d͗ ŽŶƐŝƐƚĞ ŶŽ ͞>ƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͟ ;ŽƵ ƉĞƌşŽĚŽͿ ĂũƵƐƚĂĚŽ ƉĞůŽ ͞ZĞƐƵůƚĂĚŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ůşƋƵŝĚŽ͕͟ ƉĞůŽ
͞/ŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů͟ Ğ ƉĞůĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĐŽŵ ͞ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ Ğ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͘͟ K /d͕ /d
ũƵƐƚĂĚŽĞĂDĂƌŐĞŵ/dũƵƐƚĂĚĂŶĆŽƐĆŽŵĞĚŝĚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ĂĚŽƚĂĚĂƐ ŶŽ ƌĂƐŝů ŽƵ /&Z^ Ğ ŶĆŽ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ ĂŽ ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ŽƵ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů͕ĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůŽƵůŝƋƵŝĚĞǌ͘
/d ũƵƐƚĂĚŽ͗ K /d ĨŽŝ ĂũƵƐƚĂĚŽ ƉĂƌĂ Ă ĂůşŶĞĂ ĚĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ͞ŽƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ Ğ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕͟
ŝŶĐůƵŝŶĚŽǀĂůŽƌĞƐŶĆŽͲƌĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĂůŝĞŶĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐ͕ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĞƌĞƉĂĐƚƵĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞů͕
ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͘
DĂƌŐĞŵ ďƌƵƚĂ͗ ĂůĐƵůĂŵŽƐ Ă ŵĂƌŐĞŵ ĚĞ ůƵĐƌŽ ďƌƵƚŽ ĐŽŵŽ ůƵĐƌŽ ďƌƵƚŽ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ƉĞůĂƐ ǀĞŶĚĂƐ ůşƋƵŝĚĂƐ ĚŽ ƉĞƌşŽĚŽ͕
ĞǆƉƌĞƐƐĂĞŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂů͘
DĂƌŐĞŵ/d͗ĂůĐƵůĂŵŽƐĂDĂƌŐĞŵ/dĐŽŵŽŽ/dũƵƐƚĂĚŽĚŝǀŝĚŝĚŽƉĞůĂƐǀĞŶĚĂƐůşƋƵŝĚĂƐĚŽƉĞƌşŽĚŽ͕
ĞǆƉƌĞƐƐĂĞŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂů͘
DĂƌŐĞŵ /d ĂũƵƐƚĂĚĂ͗ ĂůĐƵůĂŵŽƐ Ă DĂƌŐĞŵ /d ũƵƐƚĂĚĂ ĐŽŵŽ Ž /d ũƵƐƚĂĚŽ ĚŝǀŝĚŝĚŽ ƉĞůĂƐ ǀĞŶĚĂƐ
ůşƋƵŝĚĂƐĚŽƉĞƌşŽĚŽ͕ĞǆƉƌĞƐƐĂĞŵƉĞƌĐĞŶƚƵĂů͘
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas do
Bompreço do Brasil Participações S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Bompreço do Brasil
Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de cinco meses 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,
do Bompreço do Brasil Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho
individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o período de cinco meses findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting
Standards Board - IASB”.
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 a
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 - CFC, 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.
Ênfase
Reapresentação das demonstrações financeiras
Em 12 de junho de 2019, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de
cinco meses findo em 31 de dezembro de 2018, que ora estão sendo reapresentadas conforme
mencionado na nota explicativa nº 2.1, em decorrência da adequação de divulgações
adicionais em atendimento às normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e
reclassificação para melhor apresentação. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido
("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes.
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Reconhecimento de créditos tributários
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 7.2 às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, ao fato de que a Companhia obteve o trânsito em julgado em relação às suas
ações judiciais que discutiam o ressarcimento de créditos relacionados ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS Substituição Tributária - ST (“ICMS ST”). Em
decorrência desses eventos, a Companhia mensurou e registrou parcialmente o montante dos
créditos de ICMS ST, pois parte dos créditos referentes aos exercícios de 2008 a 2016 estava
em fase de mensuração. A Companhia envidou todos os esforços necessários para apuração e
mensuração desses créditos, tendo seus respectivos registros contábeis efetuados quando a
mensuração final foi efetivamente concluída e sua existência assegurada. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria (“PAA”) são aqueles que, em nosso julgamento profissional,
foram os mais significativos em nossa auditoria do período 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.
Provisões para contingências fiscais, trabalhistas e cíveis
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 14, a Companhia é parte passiva em processos
fiscais, trabalhistas e cíveis no curso normal de suas atividades e está sujeita a fiscalizações
por parte das autoridades competentes que podem resultar em autos de infração.
O valor estimado das provisões e a divulgação requerida dos processos judiciais e
administrativos requerem julgamento da Companhia e de seus assessores jurídicos.
Mudanças nas premissas utilizadas pela Companhia para exercer esse julgamento ou
mudanças nas condições externas, incluindo o posicionamento das autoridades tributárias,
trabalhistas e cíveis, podem impactar significativamente o montante das provisões e as
divulgações requeridas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Devido ao volume significativo de processos fiscais, trabalhistas e cíveis, à relevância dos
valores envolvidos, à complexidade da legislação tributária, trabalhista e cível, em especial no
que diz respeito aos valores a serem considerados como base para a provisão de perda, e aos
julgamentos significativos exercidos pela Companhia, incluindo as divulgações requeridas,
consideramos esse assunto significativo em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos controles internos que julgamos como
chave relacionados à identificação, ao monitoramento e à avaliação dos processos
judiciais, assim como a lista de assessores jurídicos externos e internos da Companhia.

ii) Obtivemos confirmações com os assessores jurídicos externos e internos da Companhia,
contemplando a avaliação do risco de perda e os montantes envolvidos nos processos
fiscais, trabalhistas e cíveis em aberto.
iii) Avaliamos, com base em uma amostra de processos reclamatórios e posições tributárias
tomadas mais significativas, com o auxílio de nossos especialistas na área tributária, a
documentação-suporte, as opiniões legais dos assessores externos e a jurisprudência
existente.
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iv) Avaliamos, com base em uma amostra de processos, o histórico de perdas de processos
trabalhistas utilizado para mensuração da provisão dos processos trabalhistas em fase
inicial.
v) Avaliamos, com base em uma amostra de processos, a integridade e a precisão dos dados
utilizados nos cálculos efetuados pela Administração da Companhia.
vi) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideraram as informações relevantes, em especial as relativas aos
requerimentos de divulgação relacionada com a transição da norma e seu impacto
contábil.
Como resultado da execução desses procedimentos, foram identificadas deficiências no
controle interno relacionadas à valorização dos processos, que resultaram em ajustes não
realizados por terem sido considerados imateriais, de acordo com as normas aplicáveis. Em
função disso, alteramos a nossa avaliação quanto à natureza, época e extensão de nossos
procedimentos substantivos inicialmente planejados.
Com base nos procedimentos de auditoria acima descritos e nas evidências de auditoria
obtidas, consideramos que a provisão para contingências fiscais, trabalhistas e cíveis
estimadas pela Administração, assim como as respectivas divulgações, são aceitáveis no
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Classificação e divulgação sobre operações de arrendamento mercantil
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 15, a Companhia mantém compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamento mercantil de equipamentos e principalmente de
imóveis onde operam suas lojas, sedes administrativas e centros de distribuição, entre outros.
A aplicação do pronunciamento técnico CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil
(IAS 17) requer o exercício de julgamento relevante da Companhia no que tange à
classificação dos arrendamentos mercantis entre operacional e financeiro, que leva em
consideração: (i) transferência do ativo no final do prazo do contrato ou pelo uso substancial
de sua vida útil; (ii) relação entre o valor presente do pagamento e o valor justo do ativo
arrendado; (iii) determinação da taxa de desconto de cada contrato de arrendamento; e
(iv) determinação dos componentes de arrendamento e das devidas alocações proporcionais
ao valor do aluguel, entre outros.
Devido ao volume de contratos, aos julgamentos significativos exercidos pela Companhia para
classificação de tais contratos entre arrendamento mercantil financeiro e operacional, bem
como aos potenciais impactos significativos que a interpretação e aplicação errada da norma
podem ocasionar nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do período de cinco
meses findo em 31 de dezembro de 2018, esse assunto foi considerado significativo em nossa
auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos controles internos que julgamos como
chave relacionados à identificação e classificação dos contratos de arrendamento
mercantil.

ii) Avaliamos as políticas contábeis estabelecidas pela Administração em comparação com os
requisitos do pronunciamento técnico CPC 06 (R1).
iii) Testamos, em base amostral, os contratos de arrendamento para avaliar a integridade e a
precisão dos dados utilizados nos cálculos do ativo por arrendamento mercantil financeiro
e dos passivos de arrendamento mercantil determinados pela Companhia.
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iv) Avaliamos ainda se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas consideram as
informações relevantes relacionadas ao arrendamento mercantil.
Como resultado da execução desses procedimentos, foram identificadas deficiências no
controle interno relacionadas à mensuração do ativo de arrendamento mercantil e do passivo
de arrendamento mercantil que resultaram em ajustes que foram registrados pela
Administração, bem como em ajustes que não foram corrigidos pela Administração por terem
sido considerados imateriais, de acordo com as normas em questão. Em função disso,
alteramos a nossa avaliação quanto à natureza, época e extensão de nossos procedimentos
substantivos inicialmente planejados.
Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos,
consideramos que são aceitáveis os valores reconhecidos como ativo de arrendamento
mercantil e passivo de arrendamento mercantil, bem como pelas devidas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Realização de impostos a recuperar
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 7 e de acordo com a legislação federal e estadual,
as compras de mercadorias permitem à Companhia o reconhecimento de créditos de Programa
de Integração Social - PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
e ICMS pagos na aquisição de mercadorias. A Companhia vem acumulando saldos
significativos de impostos a recuperar de PIS, COFINS e ICMS.
A Companhia avalia a expectativa de realização dos saldos de impostos a recuperar, a
classificação entre ativo circulante e não circulante, assim como a necessidade de constituição
de provisão para perdas. Essa avaliação é feita com base em estudos técnicos de
recuperabilidade que consideram o histórico de consumo, bem como projeções de compras e
vendas de mercadorias, alteração na distribuição logística das mercadorias e solicitações de
regimes tributários especiais, entre outras iniciativas.
Devido à relevância dos valores envolvidos e aos julgamentos significativos exercidos pela
Companhia para determinar as premissas consideradas nos estudos técnicos de
recuperabilidade que podem impactar o valor registrado como provisão de perda nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, consideramos esse assunto significativo
em nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos o entendimento sobre o desenho dos controles internos que julgamos como
chave relacionados ao processo de reconhecimento dos impostos a recuperar.

ii) Avaliamos, com auxílio de nossos especialistas tributários, o entendimento da metodologia
e dos pressupostos-chave utilizados na elaboração do estudo técnico para realização dos
impostos a recuperar, por meio de indagação aos responsáveis da área tributária da
Companhia.
iii) Envolvemos nossos especialistas tributários para nos auxiliar na revisão da apuração dos
impostos a recuperar, considerados na elaboração do estudo técnico de recuperabilidade
dos impostos a recuperar.
iv) Revisamos, com auxílio de nossos especialistas tributários, as premissas-chave incluídas
no plano de recuperação dos impostos, criado pela Companhia, bem como revisamos as
evidências que suportam as ações já implementadas.
v) Aplicamos testes documentais na estimativa de recuperação dos impostos a recuperar
registrados, bem como em sua apresentação entre ativos circulantes e não circulantes.
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vi) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram todas as informações relevantes relacionadas ao tema.
Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos,
consideramos que são aceitáveis os julgamentos exercidos pela Companhia na determinação
da realização dos impostos a recuperar, bem como pelas devidas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Registro dos créditos extemporâneos de
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e ICMS ST
Por que é um PAA
Conforme divulgado na nota explicativa nº 7.2, a Companhia obteve êxito nos processos fiscais
relacionados ao ressarcimento do ICMS ST e do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
através do trânsito em julgado em novembro de 2018 e fevereiro, julho e agosto de 2019. Os
referidos processos transitados em julgado contemplavam vários períodos de apuração; alto
volume de dados; diferentes regras de tributação aplicáveis a entidades legais distintas da
Companhia; complexidade sistêmica na compilação e no processamento dos dados, bem como
necessidade de se gerar evidenciação, incluindo a identificação da documentação original
disponível, que permitisse, a qualquer momento, a sua revisão e auditoria pelas autoridades
fiscais, e assegurar a existência dos créditos.
Devido à relevância dos valores envolvidos, compostos por um longo período de transações,
com alto volume de dados, alta complexidade sistêmica envolvendo a compilação destes,
incluindo o processamento e cálculo dos créditos tributários, e de julgamentos significativos da
Administração sobre as modalidades de ICMS que originaram os referidos créditos tributários,
consideramos esse assunto como significativo para a nossa auditoria.
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
i)

Obtivemos entendimento sobre o desenho dos controles internos chave implementados
pela Companhia no processoGHidentificação das documentações-suporte, mensuração e
reconhecimento dos créditos tributários.

ii) Avaliamos, com auxílio de nossos especialistas tributários, os procedimentos adotados
pela Administração no levantamento das documentações-suporte, mensuração e
reconhecimento dos créditos tributários.
iii) Revisamos, com auxílio de nossos especialistas tributários, a documentação da decisão
judicial (trânsito em julgado), as opiniões legais emitidas, os aspectos legais e tributários
da legislação brasileira para entendimento do mérito e a argumentação que orientou a
Companhia sobre o reconhecimento e a mensuração do ativo reconhecido através da
análise dos cálculos e das documentações-suporte dos montantes a serem compensados.
iv) Avaliamos ainda se as divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas consideram todas as informações relevantes relacionadas ao tema.
Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos,
consideramos que são aceitáveis os julgamentos exercidos pela Companhia na determinação
dos procedimentos para o levantamento e a obtenção das documentações-suporte para o
registro dos créditos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e ICMS ST, bem como
pelas devidas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas
em conjunto.
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Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (“DVA”) referentes ao período
de cinco meses findo em 31 de dezembro de 2018, 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 reconciliadas com as demonstrações financeiras e os registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e o seu conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no pronunciamento técnico CPC 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 essa outra
informação está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma,
aparenta estar distorcida 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 esse respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, 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 e divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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.
Os responsáveis pela governança da Companhia e de suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas.
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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 individuais e
consolidadas.
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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
x Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas
controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
x 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 de suas
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as 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.
x Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão
e pelo 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
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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 período 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.
São Paulo, 16 de outubro de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8

Vagner Ricardo Alves
Contador
CRC nº 1 SP 215739/O-9

2020SP000950_Relatório do Auditor - incluindo PAA 2018.docx

© 2020. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

315

8

KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




  ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ  ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
EŽƚĂ 
ϮϬϭϴ 
ϮϬϭϴ


 


ϰ
ϭϲ 
ϰϳϰ
ϱ 
Ͳ 
ϭ͘ϱϴϴ
ϲ 
Ͳ 
Ϯ͘ϳϮϵ
ϳ 
Ͳ 
ϯϮϵ
 
Ͳ 
ϰϮ
 
Ͳ
ϴϴ
 


ϭϲ
ϱ͘ϮϱϬ
 


 






Ͳ 
ϭ͘Ϭϰϳ
ϳ 
ϭϰ 
Ͳ 
ϳϵϲ
 
Ͳ 
ϲϮ
 
Ͳ 
ϭ͘ϵϬϱ
 
ϭϬ 
ϯ͘ϵϰϴ 
Ͳ
Ͳ 
ϯ͘ϰϲϯ
ϭϭ 
ϭϭ 
Ͳ 
ϭ͘ϭϭϴ
ϭϮ 
Ͳ 
ϰϭϰ
 
ϯ͘ϵϰϴ
ϰ͘ϵϵϱ
 


ϯ͘ϵϰϴ 
ϲ͘ϵϬϬ
 
 
ϯ͘ϵϲϰ 
ϭϮ͘ϭϱϬ

ƚŝǀŽ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƐƉĞƐĂƐĂŶƚĞĐŝƉĂĚĂƐ
 KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ZĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
 KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
dŽƚĂůƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ
/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
/ŶƚĂŶŐşǀĞů


dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

dŽƚĂůĚŽĂƚŝǀŽ




ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘








ϵ
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KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĂůĂŶĕŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




WĂƐƐŝǀŽ
ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
dƌŝďƵƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
^ĂůĄƌŝŽƐĞĞŶĐĂƌŐŽƐƐŽĐŝĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů
ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
WƌĞũƵşǌŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂůĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ

  ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ  ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
EŽƚĂ 
ϮϬϭϴ 
ϮϬϭϴ


 


ϭϯ
Ͳ 
ϯ͘ϯϴϭ
ϭϱ 
Ͳ 
ϰϬ
ϵ 
Ϯ 
Ͳ
 
Ͳ 
ϴϯ
 
Ͳ 
ϯϬϲ
 
Ͳ 
ϭϭϲ
 
Ͳ 
ϯϭϳ
 
Ϯ 
ϰ͘Ϯϰϯ
 


 


Ͳ 
ϭ͘ϳϰϵ
ϭϱ 
ϵ 
Ϯϱϴ 
ϯϭϭ
ϭϰ 
Ͳ 
Ϯ͘ϭϱϱ
 
Ͳ 
ϭϱ
ϭϬ 
Ϯϳ 
Ͳ
 
Ϯϴϱ 
ϰ͘ϮϯϬ
 
 


 


ϯϯ 
ϯϯ
ϭϲ 
ϭϲ 
ϯ͘ϲϳϮ 
ϯ͘ϲϳϮ
 
;ϮϴͿ 
;ϮϴͿ
 
ϯ͘ϲϳϳ 
ϯ͘ϲϳϳ
 


 
ϯ͘ϵϲϰ 
ϭϮ͘ϭϱϬ




ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘


ϭϬ
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KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
WĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽƉŽƌĂĕĆŽͿ




ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ

 ƵƐƚŽĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
>ƵĐƌŽďƌƵƚŽ

ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞŝŵƉŽƐƚŽƐ

ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ
WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů

/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ŽƌƌĞŶƚĞƐ
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
WƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ

ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗
 ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽƉŽƌĂĕƁĞƐ;DĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚŽƉĞƌşŽĚŽʹZΨͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽ;ƌĞĂŝƐƉŽƌĂĕĆŽͿ
ĄƐŝĐŽ
ŝůƵşĚŽ


EŽƚĂ
ϭϳ
ϭϵ



ϭϵ
ϭϵ
ϭϵ



ϮϬ
ϮϬ




ϴ
ϴ





Ϯϰ
Ϯϰ

 ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ 
ϮϬϭϴ 

Ͳ 

Ͳ 

Ͳ 





;ϭͿ 

Ͳ 

;ϮϭͿ


;ϮϮͿ 





;ϳͿ 

ϭ 

;ϲͿ


;ϮϴͿ 





Ͳ 

Ͳ 

;ϮϴͿ















ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϵ͘ϱϯϱ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
Ϯ͘ϭϯϱ


;Ϯ͘ϬϱϯͿ
ϴϳ
Ͳ
ϭϲϵ


;ϮϳϳͿ
ϴϬ
;ϭϵϳͿ
;ϮϴͿ


Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ

;ϮϴͿ


;Ϭ͕ϬϲͿ
;Ϭ͕ϬϲͿ




ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘



ϭϭ
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KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĂďƌĂŶŐĞŶƚĞƐ
WĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ



 ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ
WƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ

ZĞƐƵůƚĂĚŽĂďƌĂŶŐĞŶƚĞĚŽƉĞƌşŽĚŽ
;ϮϴͿ

ƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐ͗


ĐŝŽŶŝƐƚĂƐ





ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘



 ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ

;ϮϴͿ



;ϮϴͿ


ϭϮ

319

320

EŽƚĂ 
 
 
ϭϲ 
 
ϭϲ 
 

 


ϭ͘ϮϰϬ
ϭϵϬ
Ͳ
;ϭ͘ϮϴϮͿ
ϭϰϴ









Ͳ
;ϭϭϱͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭϭϱͿ









Ϯ͘ϵϵϳ
ϭ͘ϳϭϬ
Ͳ
Ͳ
ϰ͘ϳϬϳ









Ͳ
;ϭ͘ϬϯϱͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭ͘ϬϯϱͿ
















Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ
Ͳ
;ϮϴͿ








ϭϯ


ϰ͘Ϯϯϳ
ϳϱϬ
;ϮϴͿ
;ϭ͘ϮϴϮͿ
ϯ͘ϲϳϳ

ĂƉŝƚĂů^ŽĐŝĂů  
  ZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂů
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽ
ĂƉŝƚĂů
ZĞƐĞƌǀĂ
ůşƋƵŝĚŽĂƚƌŝďƵşǀĞů
ĂƉŝƚĂů
ƐŽĐŝĂůĂ
ZĞƐĞƌǀĂ
ĚĞĐĂƉŝƚĂůĂ
WƌĞũƵşǌŽƐ
ĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ƐŽĐŝĂů  ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ  ĚĞĐĂƉŝƚĂů 
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂƌ   ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ 




ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘





WKZd/E//>K^d/sK^DϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ

ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
WƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
^>K^DϯϭDZKϮϬϭϴ



KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
WĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ



KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽƐĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ
WĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ

WƌĞũƵşǌŽŶŽƉĞƌşŽĚŽ

ũƵƐƚĞƐƉĂƌĂ͗
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ
ƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƉĞƌĚĂĚĞĐƌĠĚŝƚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽ;ƌĞǀĞƌƐĆŽͿƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂƐŽďƌĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞΗŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚΗ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽ
ĂŝǆĂĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

sĂƌŝĂĕƁĞƐŶŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐ͗
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
ƐƚŽƋƵĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌ
ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐĂƌĞĐŽůŚĞƌ
KƵƚƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐĞƌĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
sĞŶĚĂĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ĚŝĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽĞŝŶƚĂŶŐşǀĞů
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
ĂŝǆĂͬĐŝƐĆŽĚĞĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐ;ĂƉůŝĐĂĚŽŶĂƐͿĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

&ůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽ
WĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ƉŽƌƚĞĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĂŝǆĂůşƋƵŝĚŽŐĞƌĂĚŽƉĞůĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ

ƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
 ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂŶŽĨŝŵĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ƵŵĞŶƚŽĚŽĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ

 
EŽƚĂ 
 
 
 
ϭϭĞϭϮ 
ϳ͘Ϯ 
ϱ 
ϲ 
ϭϰ 
ϭϰ 
ϭϭ 
ϭϱ 
ϭϭ 
ϭϭĞϭϮ 
ϭϬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ϭϭĞϭϮ 
 
ϭϲ 
 
 
 
ϭϱ 
ϭϲ 
 
 
 
 
ϰ 
 

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ 
ϮϬϭϴ 
 
;ϮϴͿ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ϯϭ 
;ϳͿ 
 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
Ͳ 
ϴ 
Ͳ 
ϭ 
 
 
Ͳ 
Ͳ 
;ϳϰϬͿ 
Ͳ 
;ϳϰϬͿ 
 
 
Ͳ 
ϳϱϬ 
ϳϱϬ 
 
ϭϭ 
ϱ 
ϭϲ 
ϭϭ 

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ

ϭϳϰ
;ϱϲͿ
;ϰͿ
;ϴϴͿ
;ϲϴͿ
ϭϱϵ
;ϵϬͿ
ϳϳ
ϭϭ
ϭϲϯ
Ͳ
ϮϱϬ

;ϵϴϴͿ
;ϭϳϲͿ
;ϭϱϲͿ
ϳ
ϯϱ
ϭ͘Ϯϲϳ
ϭϮ
;ϯϱϲͿ
ϲϬ
;ϮϭϰͿ
;ϮϱϵͿ


Ϯϴ
;ϲϭͿ
Ͳ
;ϳϮͿ
;ϭϬϱͿ


;ϳϱͿ
ϳϱϬ
ϲϳϱ

ϯϭϭ
ϭϲϯ
ϰϳϰ
ϯϭϭ


ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

ϭϰ
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KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĚŽsĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
WĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨͿ




ZĞĐĞŝƚĂƐ
sĞŶĚĂƐĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ͕WƌŽĚƵƚŽƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐ
KƵƚƌĂƐZĞĐĞŝƚĂƐ
WƌŽǀŝƐĆŽͬZĞǀĞƌƐĆŽĚĞƌĠĚƐ͘>ŝƋƵŝĚĂĕĆŽƵǀŝĚŽƐĂ
/ŶƐƵŵŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ
ƵƐƚŽƐWƌŽĚƐ͕͘DĞƌĐƐ͘Ğ^ĞƌǀƐ͘sĞŶĚŝĚŽƐ
DĂƚĞƌŝĂŝƐ͕ŶĞƌŐŝĂ͕^ĞƌǀƐ͘ĚĞdĞƌĐĞŝƌŽƐĞKƵƚƌŽƐ
ZĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞǀĂůŽƌĞƐĂƚŝǀŽƐ
sĂůŽƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽďƌƵƚŽ
ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ͕ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĞǆĂƵƐƚĆŽ
sĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ>şƋƵŝĚŽWƌŽĚƵǌŝĚŽ
sĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽZĞĐĞďŝĚŽĞŵdƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
 ZĞĐĞŝƚĂƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
sĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽdŽƚĂůĂŝƐƚƌŝďƵŝƌ

ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚŽsĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ
WĞƐƐŽĂů
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝƌĞƚĂ
ĞŶĞĨşĐŝŽƐ
&'d^
ĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐ͕dĂǆĂƐĞŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ
&ĞĚĞƌĂŝƐ
ƐƚĂĚƵĂŝƐ
DƵŶŝĐŝƉĂŝƐ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞĂƉŝƚĂŝƐĚĞdĞƌĐĞŝƌŽƐ
:ƵƌŽƐ
 ůƵŐƵĠŝƐ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĞĂƉŝƚĂŝƐWƌſƉƌŝŽƐ
ŝǀŝĚĞŶĚŽƐ
WƌĞũƵşǌŽ
 WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĆŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ












































































ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
;ϮͿ
Ͳ
;ϮͿ
;ϮϬͿ
;ϮϭͿ
ϭ
;ϮϮͿ

;ϮϮͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲ
ϲ
Ͳ
;ϮϴͿ
Ͳ
;ϮϴͿ
Ͳ
Ͳ


ƐŶŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐƐĆŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘






































ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϭϬ͘ϲϯϱ
ϭϬ͘ϱϭϯ
ϭϭϵ
ϯ
;ϵ͘ϭϲϯͿ
;ϴ͘ϮϱϮͿ
;ϭ͘ϬϭϰͿ
ϭϬϯ
ϭ͘ϰϳϮ
;ϭϴϱͿ
ϭ͘Ϯϴϳ
ϲϵ
Ͳ
ϲϵ
ϭ͘ϯϱϲ

ϭ͘ϯϱϲ
ϲϵϳ
ϲϯϳ
ϭϮϭ
ϲϵ
;ϭϯϬͿ
ϯϰϴ
Ϯϭϭ
ϵϱ
ϰϮ
ϯϯϵ
Ϯϲϯ
ϳϲ
;ϮϴͿ
Ͳ
;ϮϴͿ
Ͳ
Ͳ

ϭϱ
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KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ


1ŶĚŝĐĞ
ϭ͘
Ϯ͘

ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘
ϭϬ͘
ϭϭ͘
ϭϮ͘
ϭϯ͘
ϭϰ͘
ϭϱ͘
ϭϲ͘
ϭϳ͘
ϭϴ͘
ϭϵ͘
ϮϬ͘
Ϯϭ͘
ϮϮ͘
Ϯϯ͘
Ϯϰ͘
Ϯϱ͘
Ϯϲ͘



KEdydKKWZ/KE>
^WZWZKWZ^EdK^DKE^dZO^
&/EE/Z^/E/s/h/^KE^K>/^
WZ/E/W/^WK>1d/^KEd/^
/yYh/s>Ed^/y
KEd^ZZ
^dKYh^
/DWK^dK^ZhWZZ
/DWK^dKZEKEdZ/h/K^K/>
WZd^Z>/KE^
/Es^d/DEdK^
/DK/>/Kd/sK^/Z/dKh^K
/EdE'1s>
&KZEKZ^
WM^/dK^:h///^WZKs/^KWZDE^:h///^
KZ/'O^KDZZEDEdKDZEd/>
WdZ/DNE/K>1Yh/K
Z/dKWZ/KE>>1Yh/
/E&KZDO^WKZ^'DEdK
^W^^WKZEdhZ
Z^h>dK&/EE/ZK
'^dKZ/^K^/E^dZhDEdK^&/EE/ZK^
KZdhZ^'hZK^
W>EKKWO^O^
Z^h>dKWKZK
dZE^O^EK/y
sEdK^^h^YhEd^
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ϭϲ
ϭϲ
ϭϵ
ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ
Ϯϲ
Ϯϳ
Ϯϴ
ϯϭ
ϯϭ
ϯϰ
ϯϱ
ϯϲ
ϯϲ
ϯϳ
ϯϴ
ϯϵ
ϰϭ
ϰϮ
ϰϯ
ϰϯ
ϰϰ

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



KDWZKKZ^/>WZd//WO^^͘͘
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
;ŵŵŝůŚƁĞƐĚĞƌĞĂŝƐͲZΨ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂͿ




ϭ͘ KEdydKKWZ/KE>


KŽŵƉƌĞĕŽĚŽƌĂƐŝůWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘ĚŽƌĂǀĂŶƚĞĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͟ŽƵ͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕͟
ĨŽŝĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽĞŵĚŝĂϭϱĚĞŵĂŝŽĚĞϮϬϭϴ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞĂŶƀŶŝŵĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĨĞĐŚĂĚŽƚĞǀĞ
ƐƵĂƌĂǌĆŽƐŽĐŝĂůĂůƚĞƌĂĚĂĞŵϵĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵƉĂƌĂ'ƌƵƉŽŝŐƌĂƐŝů^͘͘dĞŵƐĞĚĞŶĂǀ͘
dƵĐƵŶĂƌĠ͕ϭϮϱ͕ĐŝĚĂĚĞĚĞĂƌƵĞƌŝ͕ƐƚĂĚŽĚĞ^ĆŽWĂƵůŽ͕ƌĂƐŝůĞƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ĞŵŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŵŽƐſĐŝĂŽƵĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŶŽƉĂşƐŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ;͞ŚŽůĚŝŶŐ͟Ϳ͘


Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĂďƌĂŶŐĞŵ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ
;ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞƌĞĨĞƌŝĚĂƐĐŽŵŽ͞ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͟ŽƵ͞'ƌƵƉŽ͟Ϳ͘K'ƌƵƉŽĞƐƚĄĞŶǀŽůǀŝĚŽƉƌŝŵĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ŶĂ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ŶŽ ǀĂƌĞũŽ Ğ ŶŽ ĂƚĂĐĂĚŽ͕ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ ĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐ͕ ĂƌƚŝŐŽƐ ĚĞ ǀĞƐƚƵĄƌŝŽ͕
ĞůĞƚƌŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽƐ͕ ĐŽŵďƵƐƚşǀĞŝƐ Ğ ĨĂƌŵĄĐŝĂƐ Ğŵ ůŽũĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ ͞^Ăŵ͛Ɛ ůƵď͕͟
͞DĂǆǆŝ͕͟ ͞ŝŐ͕͟ ͞ŝŐ ŽŵƉƌĞĕŽ͕͟ ͞tĂůŵĂƌƚ ^ƵƉĞƌĐĞŶƚĞƌ͕͟ ͞,ŝƉĞƌ ŽŵƉƌĞĕŽ͕͟ ͞^ƵƉĞƌ ŽŵƉƌĞĕŽ͕͟
͞dŽĚŽ ŝĂ͕͟ ͞,ŝƉĞƌ dŽĚŽ ŝĂ͕͟ ͞DĞƌĐĂĚŽƌĂŵĂ͟ Ğ ͞EĂĐŝŽŶĂů͘͟  dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂ ŽŵƉƌĞĕŽ >ƚĚĂ͘
;͞dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂ͟ͿƚĞŵĐŽŵŽŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůĂĞǆƉůŽƌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƌŽĚŽǀŝĄƌŝŽ͘


K'ƌƵƉŽĨŽŝĐƌŝĂĚŽĞŵϰĚĞũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϴ͕ƋƵĂŶĚŽŽtDdƌĂƐşůŝĂĐĞůĞďƌŽƵƵŵĂĐŽƌĚŽĚĞĂůŝĞŶĂĕĆŽ
ĚĞ ϴϬй ĚĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ tĂůŵĂƌƚ ƌĂƐŝů ĂŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
DƵůƚŝĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ;͞DŽŵĞŶƚƵŵ͟Ϳ͕ƋƵĞĠŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĚŝƌĞƚŽĚŽ'ƌƵƉŽĞĞƐƚĄƐĞĚŝĂĚŽŶŽ
ƌĂƐŝů͘



ϭ͘ϭ͘ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ


ŽŵŽƉĂƌƚĞĚŽƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ͕Ž'ƌƵƉŽƉƌŽŵŽǀĞƵĞŵϮϬϭϴƵŵĂƌĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĚĞƐĞƵ
ƉŽƌƚĨſůŝŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐĞƐƐĆŽĚĞƵŵƉĞƋƵĞŶŽŶƷŵĞƌŽĚĞŝŵſǀĞŝƐĚĂƐƐƵĂƐůŽũĂƐĂŶŽǀĂƐ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐƉĂƌĂŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ŐĞƐƚĆŽĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂ͕ƋƵĞƉĂƐƐĂƌĂŵĂƐĞƌ
ĚĞƚŝĚĂƐƉĞůŽtĂůŵĂƌƚĞDŽŵĞŶƚƵŵ͕ŶĂƐŵĞƐŵĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘


ĐĞƐƐĆŽĚĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐŝŵſǀĞŝƐƌĞƐƵůƚŽƵĞŵƵŵĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽŶŽ'ƌƵƉŽĞŵϮϬϭϴŶŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭ͘ϮϴϮĂƚƌĂǀĠƐĚĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůŶŽŵĞƐŵŽǀĂůŽƌĞŽĂƚŝǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
ƉĂƐƐŽƵ Ă ƐĞƌ ƌĞĨůĞƚŝĚŽ ŶŽ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů ĚŽ 'ƌƵƉŽ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞϮϬĂŶŽƐ͕ƌĞŶŽǀĄǀĞŝƐƉŽƌŵĂŝƐϮϬĂŶŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽ'ƌƵƉŽĞĂƐ
ŶŽǀĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ͘



Ϯ͘ ^WZWZKWZ^EdK^DKE^dZO^&/EE/Z^
/E/s/h/^KE^K>/^

 ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ƌĞƋƵĞƌ Ž ƵƐŽ ĚĞ ĐĞƌƚĂƐ
ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĐƌşƚŝĐĂƐĞƚĂŵďĠŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞũƵůŐĂŵĞŶƚŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶŽ
ƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘ƋƵĞůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŵŵĂŝŽƌŶşǀĞůĚĞ
ũƵůŐĂŵĞŶƚŽĞƉŽƐƐƵĞŵŵĂŝŽƌĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐĄƌĞĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ
ƐĆŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐƉĂƌĂĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂ
ŶŽƚĂϯ͘ϰ͘




ϭϲ

324

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ϯ͘ϭ͘ ZĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĨŽƌĂŵŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞĞŵŝƚŝĚĂƐĞŵϭϮĚĞ
ũƵŶŚŽĚĞϮϬϭϵĞŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĚĞĂĚĞƋƵĂƌăƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ƌĞŐƵůĂƚſƌŝĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ăƐ ŽŵƉĂŶŚŝĂƐ ďĞƌƚĂƐ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐ ŶĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
;͞sD͟Ϳ͕ ĚĞĐŝĚŝƵ ƌĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ĂƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƉĂƌĂ ŝŶĐůƵŝƌ Ă
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ sĂůŽƌ ĚŝĐŝŽŶĂĚŽ ;sͿ Ğ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƉŽƌ ƐĞŐŵĞŶƚŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĞĨĞƚƵŽƵ
ƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƐĐŽŶƚĂƐ͕ƉĂƌĂĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ƐĞŵŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚŽ ƉĞƌşŽĚŽ Ğ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ ƚĞŶĚŽ ĂƉƌŽǀĂĚŽ Ă ƌĞĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞƐƚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğŵ ϭϰ ĚĞ ŽƵƚƵďƌŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͘ Ğ ĨŽƌŵĂ ƌĞƐƵŵŝĚĂ͕ ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐƉŽĚĞŵƐĞƌĂƐƐŝŵĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚĂƐ͗


ĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů

ϮϬϭϴ


EŽƚĂ
KƌŝŐŝŶĂů ZĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ZĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ





/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ;ŝͿ
ϭϭ
Ϯ͘ϵϱϰ
ϱϬϵ
ϯ͘ϰϲϯ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů;ŝͿ
ϭϭ
ϭ͘ϲϮϳ
;ϱϬϵͿ
ϭ͘ϭϭϴ






;ŝͿ ZĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů͘

Ϯ͘Ϯ͘

ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ

Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ
ŶŽƌŵĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂŝƐ ĚĞ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ;͞/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů &ŝŶĂŶĐŝĂů ZĞƉŽƌƚŝŶŐ ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ʹ
/&Z^͟Ϳ͕ĞŵŝƚŝĚĂƐƉĞůŽ͞/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚʹ/^͕͟ƉĞůĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ĂĚŽƚĂĚĂƐŶŽƌĂƐŝů͕>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵŝƚŝĚŽƐƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞWƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ŽŶƚĄďĞŝƐ Ͳ W͕ ĂƉƌŽǀĂĚŽƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ĞĚĞƌĂů ĚĞ ŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ʹ & Ğ ƉĞůĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ
sĂůŽƌĞƐ/ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞sD͟Ϳ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĞ


EĆŽĞǆŝƐƚĞĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĞϮϬϭϴ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ƉŽŝƐ
ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϱŵĞƐĞƐƐĞŶĚŽĚĞϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĂϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĚĞǀŝĚŽĂŽ
'ƌƵƉŽƚĞƌĂĚƋƵŝƌŝĚŽŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚĂĚĂƚĂ͘

Ϯ͘ϯ͘ĂƐĞĚĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ


Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĨŽƌĂŵ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ĐƵƐƚŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͕ĞǆĐĞƚŽƉŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐƉĞůŽƐƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐũƵƐƚŽƐ͘


Ϯ͘ϰ͘ĞĐůĂƌĂĕĆŽĚĞƌĞůĞǀąŶĐŝĂ


ŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂKWϬϳʹǀŝĚĞŶĐŝĂĕĆŽŶĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐZĞůĂƚſƌŝŽƐŽŶƚĄďŝů&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ĚĞ WƌŽƉſƐŝƚŽ 'ĞƌĂů͕ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐ ƉƌſƉƌŝĂƐ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ Ğ ƐŽŵĞŶƚĞ ĞůĂƐ͕ ĞƐƚĆŽ ƐĞŶĚŽ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚĂƐ Ğ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵ ăƋƵĞůĂƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵƐƵĂŐĞƐƚĆŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘


Ϯ͘ϱ͘ĚŽĕĆŽĚĞŶŽƌŵĂƐŶŽǀĂƐ͕ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĚĞŶŽƌŵĂƐ


ůƚĞƌĂĕƁĞƐăƐ/&Z^ĞĂƐŶŽǀĂƐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĕĆŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͘






ϭϳ

325

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ɛ ŵƵĚĂŶĕĂƐ ŶŽƐ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĨůĞƚŝĚĂƐ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŽ
'ƌƵƉŽƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂƐĞŐƵŝƌ͗



;ĂͿ


;ďͿ

ůƚĞƌĂĕƁĞƐ ăƐ /&Z^ Ğ ĂƐ ŶŽǀĂƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ĐŽƌƌĞŶƚĞ

ƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽƐƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĨŽƌĂŵƌĞĨůĞƚŝĚĂƐŶĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ
ĚŽ'ƌƵƉŽƉĂƌĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϱŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽĂ
ƐĞŐƵŝƌ͗

W ϰϳ ͬ /&Z^ ϭϱ ʹ ZĞĐĞŝƚĂƐ ĚĞ ŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐŽŵ ůŝĞŶƚĞƐ͗ Ž 'ƌƵƉŽ ĂĚŽƚŽƵ Ž ŶŽǀŽ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĐƵũŽĐŽŶƚĞƷĚŽĨŽŝĂǀĂůŝĂĚŽĞĐŽŶĐůƵŝƵͲƐĞ
ƋƵĞŶĆŽŚĄĞĨĞŝƚŽŵĂƚĞƌŝĂůŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĞĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘

Wϰϴͬ/&Z^ϵʹ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͗ŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽŝŶƚƌŽĚƵǌŝƵŶŽǀĂƐĞǆŝŐġŶĐŝĂƐ
ƐŽďƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͕ƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĞĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞ
͞ŚĞĚŐĞ͘͟K'ƌƵƉŽĂĚŽƚŽƵŽŶŽǀŽƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͕ĞĐŽŵ
ďĂƐĞŶĂƐĂŶĄůŝƐĞƐĞĨĞƚƵĂĚĂƐ͕ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴŶĆŽĨŽƌĂŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞ
ŝŶĚŝƋƵĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
ŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůŽ/&Z^ϵ͘
EŽƌŵĂƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐŶŽǀĂƐĞƌĞǀŝƐĂĚĂƐũĄĞŵŝƚŝĚĂƐĞĂŝŶĚĂŶĆŽĂĚŽƚĂĚĂƐ

Ɛ ŶŽƌŵĂƐ Ğ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐ ĞŵŝƚŝĚĂƐ͕ ŵĂƐ ĂŝŶĚĂ ŶĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞƐ ĂƚĠ Ă ĚĂƚĂͲďĂƐĞ ĚĞƐƚĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƐĆŽ ĚŝǀƵůŐĂĚĂƐ ĂďĂŝǆŽ͘ K 'ƌƵƉŽ
ƉƌĞƚĞŶĚĞĂĚŽƚĂƌƚĂŝƐŶŽƌŵĂƐƋƵĂŶĚŽĞŶƚƌĂƌĞŵĞŵǀŝŐġŶĐŝĂ͕ƐĞĂƉůŝĐĄǀĞů͘

WϬϲ;ZϮͿͬ/&Z^ϭϲʹƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͗Ă/&Z^ϭϲĨŽŝƉƵďůŝĐĂĚĂĞŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϲĞĠĞĨĞƚŝǀĂ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵ͘ƚƌĂŶƐŝĕĆŽŽĐŽƌƌĞƌĄŶŽƉƌſǆŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝƐĐĂůĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵ Ă ĂďŽƌĚĂŐĞŵ ĚĞ ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚĂ͘ ŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂ͕ Ă ĚŝƐƚŝŶĕĆŽ ĞŶƚƌĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĐŽŶĨŽƌŵĞ/^ϭϳ;WϬϲ;ZϭͿͿŶĆŽƐĞƌĄ
ŵĂŝƐ ĂƉůŝĐĄǀĞů͘ ǆĐĞƚŽ ƉĞůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ ;ĂƚĠ ϭϮ ŵĞƐĞƐͿ Ğ ƉĞůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƵƐŽĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͕ƚŽĚŽƐŽƐĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐĚĞǀĞŵƐĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ
ŶŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘EĆŽŚĄĂůƚĞƌĂĕĆŽƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŶĂĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĐŽŵ
ďĂƐĞŶĂ/&Z^ϭϲĞŵƌĞůĂĕĆŽăĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĕĆŽĂƚƵĂůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ/^ϭϳ͘

KƐ ŝŵƉĂĐƚŽƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĨŽƌĂŵ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ Ğŵ ϮϬϭϴ ĐŽŵŽ
ƉĂƌƚĞ ĚŽ ƉƌŽũĞƚŽ ĚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ ĚŽ W Ϭϲ ͬ /&Z^ ϭϲ͘ Žŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕Ž'ƌƵƉŽĐŽŶĐůƵŝƵŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͗

ͻ EĆŽŚĄĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶŽƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƚĄďŝůƐŽďĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂĚĞĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌ͘

ͻ WĂƌĂ ŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƐŽď Ă ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝŽ͕ Ž ŶŽǀŽ ŵŽĚĞůŽ ĂĨĞƚĂ Ž
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ʹ
ƚĂŝƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ Ă ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ŝŵſǀĞŝƐ͘ KƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞŵ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ĐŽŵ
ƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĂƚƵĂůŶĂĚĂƚĂĚĞƚƌĂŶƐŝĕĆŽ͘

ͻ ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽĞƐƚŝŵĂƋƵĞŝƌĄƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌĞŵƐƵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ Ƶŵ ĂƚŝǀŽ ĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ƵƐŽ Ğ Ƶŵ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵĂĨĂŝǆĂĚĞZΨϴϱϬŵŝůŚƁĞƐĂZΨϵϬϬŵŝůŚƁĞƐ͘

K 'ƌƵƉŽ ŽƉƚĂƌĄ ƉŽƌ ƵƚŝůŝǌĂƌ ĂƐ ŝƐĞŶĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ƉĞůŽ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐƵũŽƉƌĂǌŽƐĞĞŶĐĞƌƌĞĞŵϭϮŵĞƐĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĚĂĂĚŽĕĆŽŝŶŝĐŝĂůĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĐƵũŽĂƚŝǀŽŽďũĞƚŽƐĞũĂĚĞďĂŝǆŽǀĂůŽƌ͘ƐƚĞƐƉĞƌŵĂŶĞĐĞŵƐĞŶĚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ
ĂƉĞŶĂƐĐŽŵŽĚĞƐƉĞƐĂĞŶĆŽƐĞƌĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽďĂůĂŶĕŽ͘


ϭϴ

326

'ZhWK/'Z^/>^͘͘






ϯ͘

EĆŽĞǆŝƐƚĞŵŽƵƚƌĂƐŶŽƌŵĂƐĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕƁĞƐĞŵŝƚŝĚĂƐĞĂŝŶĚĂŶĆŽĂĚŽƚĂĚĂƐƋƵĞƉŽƐƐĂŵ͕ŶĂ
ŽƉŝŶŝĆŽ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƚĞƌ ŝŵƉĂĐƚŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ŽƵ ŶŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ
ĚŝǀƵůŐĂĚŽƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘

/WϮϮͬ/&Z/Ϯϯʹ/ŶĐĞƌƚĞǌĂƐƐŽďƌĞdƌĂƚĂŵĞŶƚŽĚĞdƌŝďƵƚŽƐƐŽďƌĞĂZĞŶĚĂƐƐĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĕĆŽ
ĞƐĐůĂƌĞĐĞ ĐŽŵŽ ŵĞŶƐƵƌĂƌ Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐŽďƌĞ Ž ůƵĐƌŽ ;/Zͬ^Ϳ
ĐŽƌƌĞŶƚĞƐĞĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͕ăůƵǌĚŽ/^ϭϮͬWϯϮ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŚĄŝŶĐĞƌƚĞǌĂƐŽďƌĞƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĂƉůŝĐĂĚŽƐ ŶŽƐ ĐĄůĐƵůŽƐ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ͘  ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĂǀĂůŝŽƵ ŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ
ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽƐĨŝƐĐĂŝƐĂĚŽƚĂĚŽƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽŶŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĞŵĂďĞƌƚŽƐƵũĞŝƚŽƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐĞĐŽŶĐůƵŝƵƋƵĞŶĆŽŚĄŝŵƉĂĐƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĂƐĞƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

WZ/E/W/^WK>1d/^KEd/^


Ɛ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ Ă ƐĞŐƵŝƌ ĨŽƌĂŵ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞ ƉĂƌĂ Ž
ƉĞƌşŽĚŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞƉĂƌĂĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽ
'ƌƵƉŽ͗

ϯ͘ϭ͘ ŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ

ƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐŝŶĐůƵĞŵĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞĚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŶĂƐƋƵĂŝƐĚĞƚĞŶŚĂŽĐŽŶƚƌŽůĞĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͘dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͕ƐĂůĚŽƐĞ
ŐĂŶŚŽƐŶĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŵƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽ'ƌƵƉŽƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ͘KƐƉƌĞũƵşǌŽƐŶĆŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƚĂŵďĠŵ ƐĆŽ ĞůŝŵŝŶĂĚŽƐ Ă ŵĞŶŽƐ ƋƵĞ Ă ŽƉĞƌĂĕĆŽ ĨŽƌŶĞĕĂ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚĞ ƵŵĂ ƉĞƌĚĂ
;ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚͿ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽ͘ Ɛ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƐĆŽ ĂůƚĞƌĂĚĂƐ͕ ƋƵĂŶĚŽ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂĐŽŶƐŝƐƚġŶĐŝĂĐŽŵĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐͲй

ϮϬϭϴ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ

ĚŝƌĞƚĂ
ŝŶĚŝƌĞƚĂ
tD^^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
tD^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ϵϵ͕ϵϵ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϳ͕ϳϲ
Ϭ͕Ϭϭ
ŽŵƉƌĞĕŽ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘
ŽŵƉƌĞĕŽĂŚŝĂ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ>ƚĚĂ͘
ϱϮ͕Ϭϱ
ϰϮ͕ϳϲ
Ϭ͕Ϭϭ
ϵϵ͕ϵϵ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂĚŽƌĂŽŵƉƌĞĕŽ>ƚĚĂ͘
sĞƌĂŶĞŝŽWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͘
ϭϬϬ
Ͳ
ůƵďĞĚĞDƵůƚŝĨŝĚĞůŝǌĂĕĆŽʹŽŵĐůƵďĞ>ƚĚĂ͘
Ͳ
ϭϬϬ

ϯ͘Ϯ͘ DŽĞĚĂĨƵŶĐŝŽŶĂůĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ

ϯ͘Ϯ͘ϭ͘DŽĞĚĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů Ğ ĚĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ

 ŵŽĞĚĂ ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚŽ 'ƌƵƉŽ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ Ġ Ž ZĞĂů ;ZΨͿ͕ ŵĞƐŵĂ ŵŽĞĚĂ ĚĞ ƉƌĞƉĂƌĂĕĆŽ Ğ
ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͘ Ɛ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĞƐƚĆŽ ƐĞŶĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ Ğŵ ŵŝůŚƁĞƐ ĚĞ ƌĞĂŝƐ ʹ ZΨ͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ƐĂůĚŽƐ ĨŽƌĂŵ
ĂƌƌĞĚŽŶĚĂĚŽƐƉĂƌĂŽŵŝůŚĆŽŵĂŝƐƉƌſǆŝŵŽ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

ϯ͘Ϯ͘ϮdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ

KƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŵŽŶĞƚĄƌŝŽƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ͕ƐĆŽĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽƐƉĂƌĂĂŵŽĞĚĂ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ;Ž ƌĞĂů ʹ ZΨͿ ƵƐĂŶĚŽͲƐĞ Ă ƚĂǆĂ ĚĞ ĐąŵďŝŽ ǀŝŐĞŶƚĞ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚŽƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ďĂůĂŶĕŽƐ
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͘ KƐ ŐĂŶŚŽƐ Ğ ƉĞƌĚĂƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĂ ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞƐƐĞƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĞŶƚƌĞĂƚĂǆĂĚĞĐąŵďŝŽǀŝŐĞŶƚĞŶĂĚĂƚĂĚĂƚƌĂŶƐĂĕĆŽĞĂƐƚĂǆĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐŶŽƐĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽƐĚŽƐ
ƉĞƌşŽĚŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĐŽŵŽƌĞĐĞŝƚĂƐŽƵĚĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘

ϭϵ

327



'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϯ͘ϯ͘ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽsĂůŽƌĚŝĐŝŽŶĂĚŽ;͞s͟Ϳ

dĞŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌĂƌŝƋƵĞǌĂŐĞƌĂĚĂƉĞůŽ'ƌƵƉŽĞƐƵĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ƉĞƌşŽĚŽ͕ĞĠĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĞůĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂďƌĂƐŝůĞŝƌĂĐŽŵŽƉĂƌƚĞĚĞ
ƐƵĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŵŽ ŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ ƐƵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ăƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ͕ ƉŽŝƐ ŶĆŽ Ġ ƵŵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂ Ğ ŶĞŵ ŽďƌŝŐĂƚſƌŝĂ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƐ
ŶŽƌŵĂƐ ĚŽ /&Z^͘ sĨŽŝƉƌĞƉĂƌĂĚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞĞŵ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ŽďƚŝĚĂƐ ŶŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ƐĞŐƵŝŶĚŽĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽWϬϵʹ͞ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽǀĂůŽƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽ͘͟

ϯ͘ϰ͘ hƐŽĚĞ:ƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ͕ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

 ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ĞǆŝŐĞ ƋƵĞ Ă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĨĂĕĂ ũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐ Ğ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ Ğ ĂĚŽƚĞ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƋƵĞ ĂĨĞƚĂŵ ŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐĚĞƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ͘ƐĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ
Ğ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƐĆŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚşŶƵĂ Ğ ĂƐ ƌĞǀŝƐƁĞƐ ĚĂƐ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘KƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐũƵůŐĂŵĞŶƚŽƐĞĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂƐĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŶŽƚĂƐ͗

EŽƚĂ



WƌŽǀŝƐĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂƚŝǀŽƐŶĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϭϭĞϭϮ
WƌŽǀŝƐĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞŝŵƉŽƐƚŽƐ
ϳ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŝĨĞƌŝĚŽ
ϴ
ϲ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĂũƵƐƚĞĂǀĂůŽƌƌĞĂůŝǌĄǀĞůůşƋƵŝĚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ
ϭϰ
ϭϱ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
WůĂŶŽĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ
Ϯϯ



ϰ͘ /yYh/s>Ed^/y


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂƐĆŽŵĂŶƚŝĚŽƐĐŽŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĂƚĞŶĚĞƌĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĚĞĐĂŝǆĂĚĞ
ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ͘ /ŶĐůƵĞŵ Ž ƐĂůĚŽ Ğŵ ĐĂŝǆĂ͕ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ďĂŶĐĄƌŝŽƐ ă ǀŝƐƚĂ Ğ ĂƉůŝĐĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƌĞƐŐĂƚĄǀĞŝƐĞĐŽŵƌŝƐĐŽŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĚĞŵƵĚĂŶĕĂĚĞǀĂůŽƌ͘


ϰ͘ϭ͘

ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĞĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ






/ŶĚĞǆĂĚŽƌ dĂǆĂŵĠĚŝĂ





ĂŝǆĂĞďĂŶĐŽƐ
ƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐʹ;ŝͿ
dŽƚĂů



/






ϳϱй


ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ



Ͳ

ϭϲ
ϭϲ



ϮϲϬ

Ϯϭϰ
ϰϳϰ


;ŝͿZĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞŶĚĂĨŝǆĂũƵŶƚŽĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƉŽƌ

ŵĞŝŽĚĞĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐĚĞĞƉſƐŝƚŽĂŶĐĄƌŝŽʹƐ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ/͕ĐŽŵůŝƋƵŝĚĞǌŝŵĞĚŝĂƚĂ͘





ϮϬ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϱ͘ KEd^ZZ

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KƐ ƐĂůĚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ ƐĆŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͕ ƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ ĂŽ ǀĂůŽƌ ĚĞ ǀĞŶĚĂ͘ Ɛ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ ƐĆŽ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌ
ǀĞŶĚĂƐƉĂƌĐĞůĂĚĂƐĐŽŵĐĂƌƚƁĞƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͘

 ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ ƉĞƌĚĂƐ ĞƐƚŝŵĂĚĂƐ Ġ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ Ğŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ƉĞůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉĂƌĂĐŽďƌŝƌƉƌŽǀĄǀĞŝƐƉĞƌĚĂƐĨƵƚƵƌĂƐĐŽŵĐŽŶƚĂƐŝŶĐŽďƌĄǀĞŝƐ͘ĂŶĄůŝƐĞĠĨĞŝƚĂĚĞ
ĨŽƌŵĂƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂĞƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ͕ůĞǀĂŶĚŽͲƐĞĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽƐĚĂĚŽƐŚŝƐƚſƌŝĐŽƐĞǀŽůƵŵĞĚĞ
ĐƌĠĚŝƚŽƐǀĞŶĐŝĚŽƐŶĂĚĂƚĂďĂƐĞĚĂĂǀĂůŝĂĕĆŽ͘

K 'ƌƵƉŽ ĂǀĂůŝĂ ƐĞ ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ƚġŵ ŝŶĚşĐŝŽƐ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŶŽ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘ hŵ ĂƚŝǀŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƉŽƐƐƵŝ ŝŶĚşĐŝŽƐ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ƉŽƌ ƌĞĚƵĕĆŽ ĂŽ ǀĂůŽƌ ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƋƵĂŶĚŽ ŽĐŽƌƌĞŵ Ƶŵ ŽƵ ŵĂŝƐ ĞǀĞŶƚŽƐ ĐŽŵ ŝŵƉĂĐƚŽ ƉƌĞũƵĚŝĐŝĂů ŶŽƐ ĨůƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĨƵƚƵƌŽ
ĞƐƚŝŵĂĚŽƐĚŽĂƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͘

ϱ͘ϭ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽ



ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ;ĂͿ
dŝĐŬĞƚƐĚĞǀĞŶĚĂƐĞŽƵƚƌŽƐ
;ͲͿWĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐ
dŽƚĂů

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂů

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ




ϭ͘ϭϴϯ
ϰϭϱ
;ϭϬͿ
ϭ͘ϱϴϴ

ϭ͘ϱϴϴ
Ͳ
ϭ͘ϱϴϴ


ƐǀĞŶĚĂƐĐŽŵĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĆŽƌĞĐĞďşǀĞŝƐăǀŝƐƚĂĞŽƵĐƵƌƚŽƉƌĂǌŽ͕ĐŽŵĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞ
ĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽƌĞĂůŝǌŽƵĚĞƐĐŽŶƚŽĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐũƵŶƚŽĂŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĆŽ
ĚĞĐƌĠĚŝƚŽƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂŝǆĂĞͬŽƵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ
ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞZΨϮϳϲ͕ƐĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞŐƌĞƐƐŽŽƵĚĞŽďƌŝŐĂĕĆŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ͘

ϱ͘Ϯ͘ ŐŝŶŐĚŽŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ


ǀĞŶĐĞƌ
sĞŶĐŝĚĂƐ͗
ƚĠϯϬĚŝĂƐ
ĚĞϯϭĂϲϬĚŝĂƐ
ĚĞϲϭĂϵϬĚŝĂƐ
ĂĐŝŵĂĚĞϵϬĚŝĂƐ
dŽƚĂů
WĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐ
dŽƚĂů

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂů

















ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ϭ͘ϱϰϬ

ϰϵ
ϭ
Ϯ
ϲ
ϭ͘ϱϵϴ
;ϭϬͿ
ϭ͘ϱϴϴ

ϭ͘ϱϴϴ
Ͳ
ϭ͘ϱϴϴ




Ϯϭ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϱ͘ϯ͘ DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞƌĂĚĂƐͲW









^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞƉƌŽǀŝƐĆŽ
sĂůŽƌĞƐďĂŝǆĂĚŽƐĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
^ĂůĚŽĨŝŶĂů

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϭϰͿ
;ϯͿ
ϳ
;ϭϬͿ

ϲ͘ ^dKYh^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ


K'ƌƵƉŽƌĞŐŝƐƚƌĂŽĐƵƐƚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐĚĂƐůŽũĂƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞǀĂƌĞũŽ͕ĐƵũŽĐƵƐƚŽĚŽĞƐƚŽƋƵĞĠ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƉĞůĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƐĞƵƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂŶĂƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŵĂƉƌŽƉƌŝĂĚĂĚĂŵĂƌŐĞŵďƌƵƚĂ͕
ĞǆĐĞƚŽƉĂƌĂĂƐůŽũĂƐĚŽĂƚĂĐĂĚŽƋƵĞƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐƉĞůŽŵĠƚŽĚŽĚĞĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽ͘^ĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐ
ŽƐĐƵƐƚŽƐĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐůşƋƵŝĚŽĚĂƐďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐƌĞĐĞďŝĚĂƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵ
ĂƌŵĂǌĞŶĂŐĞŵĞĐŽŵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐĚŽƐĞŶƚƌŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕƁĞƐʹ͘:ĄŽĐƵƐƚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐĚŽƐ
ƐĠƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƉĞůŽĐƵƐƚŽŵĠĚŝŽ͕ĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞĐƵƐƚŽƐĐŽŵĂƌŵĂǌĞŶĂŐĞŵ͘


KƐĞƐƚŽƋƵĞƐƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐƉĞůŽŵĞŶŽƌǀĂůŽƌĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌĚĞĐƵƐƚŽĞŽǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽƌĞĂůŝǌĄǀĞů͘
KǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂŽƉƌĞĕŽĚĞǀĞŶĚĂĞƐƚŝŵĂĚŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĚĞĚƵǌŝĚŽĚĞ
ƚŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂĐŽŶĐůƵƐĆŽĞĐƵƐƚŽƐŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐƉĂƌĂƌĞĂůŝǌĂƌĂǀĞŶĚĂ͘


KƐĞƐƚŽƋƵĞƐƚĂŵďĠŵƐĆŽƌĞĚƵǌŝĚŽƐƉĞůĂƉƌŽǀŝƐĆŽƋƵĞůĞǀĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƉĞƌĚĂƐ͕
ƋƵĞďƌĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĞŽďƐŽůĞƐĐġŶĐŝĂ͕ĂƋƵĂůĠƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞĂŶĂůŝƐĂĚĂĞĂǀĂůŝĂĚĂƋƵĂŶƚŽăƐƵĂ
ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ͘

ϲ͘ϭ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ







DĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐͲůŽũĂƐĞƐ
ƐƚŽƋƵĞƐĞŵƚƌąŶƐŝƚŽ
KƵƚƌŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ
dŽƚĂů


ϲ͘Ϯ͘DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞĞƐƚŽƋƵĞƐ




^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂů
ŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽ
ƐƚŽƋƵĞƐďĂŝǆĂĚŽƐŽƵǀĞŶĚŝĚŽƐ
^ĂůĚŽĨŝŶĂů




ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

Ϯ͘ϴϭϬ
ϴϯ
ϯϮ
;ϭϵϲͿ
Ϯ͘ϳϮϵ



ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϮϴϰͿ
;ϱϯͿ
ϭϰϭ
;ϭϵϲͿ



ϮϮ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϳ͘ /DWK^dK^ZhWZZ






/D^;ĂͿ
W/^ĞK&/E^;ďͿ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƌĞƚŝĚŽŶĂĨŽŶƚĞ
KƵƚƌŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐ
;ͲͿWƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚĞ/D^;ŶŽƚĂϳ͘ϭͿ
dŽƚĂů

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂů


ĂͿ


ďͿ



ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϭ͘ϳϯϴ
Ϯϱϯ
ϰϯ
ϯϯ
;ϲϵϭͿ
ϭ͘ϯϳϲ

ϯϮϵ
ϭ͘Ϭϰϳ
ϭ͘ϯϳϲ

KƐĂůĚŽĂĐƵŵƵůĂĚŽĚĞ/D^ĠĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůŽ/D^Ğ/D^^dĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂƐĞ
ƐĂşĚĂƐ ĚĞ ŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ Ğ ƉĞůĂ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂ ĚĞ ĂůşƋƵŽƚĂ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂŽ ͞ZĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽ /D^Ͳ^d͟ Ğŵ ^ĆŽ WĂƵůŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƐƵĂ
ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĂƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐ ŵĞŶƐĂŝƐ ĚĞ ƐƵĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĂƐ
ƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞƐƚŝŵĂĚŽƐƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘
KW/^ĞK&/E^ĂƌĞĐƵƉĞƌĂƌƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĐƌĠĚŝƚŽƐŐĞƌĂĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐĚŽ'ƌƵƉŽĞ
ƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͘


ϳ͘ϭ WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂŶĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ

K'ƌƵƉŽŵŽŶŝƚŽƌĂƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĞƐƉĞƌĂĚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/D^͘WĂƌĂ
ǀĂůŽƌĞƐŽŶĚĞĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽƐĞĚĂƌĄĞŵƉĞƌşŽĚŽƋƵĞƐƵƉĞƌĂƵŵŚŽƌŝǌŽŶƚĞĚĞƌĂǌŽĄǀĞů
ĐĞƌƚĞǌĂĚĞƋƵĞĂƐƉƌŽũĞĕƁĞƐƐĞŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌĆŽ͕Ž'ƌƵƉŽƌĞŐŝƐƚƌĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĚŽƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐ
ĐƌĠĚŝƚŽƐ͘

K 'ƌƵƉŽ ĞĨĞƚƵŽƵ Ƶŵ ĞƐƚƵĚŽ ĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĚĞ /D^ ƉŽƌ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ;Ϳ Ğ hŶŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂƚŝǀĂ ƉĂƌĂ ĂǀĂůŝĂƌ Ă ƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĂƐƐŝŵ ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽƵ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƌĞĂǀĂůŝĂƌĂŵĂůŚĂůŽŐşƐƚŝĐĂ͕ĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĂĚĂĞŶŽǀŽƐƌĞŐŝŵĞƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ
ƋƵĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚŽƵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƵŵƉůĂŶŽƉĂƌĂŽƚŝŵŝǌĂĕĆŽĚĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƚĂŝƐĐƌĠĚŝƚŽƐ͘ŽŵďĂƐĞŶĂ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĠƋƵĞŽƐƐĂůĚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘ϬϰϳŶŽĂƚŝǀŽ
ŶĆŽ ĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ Ğŵ ϮϬϭϴ ƉĂƐƐĞŵ Ă ƐĞƌ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ƐĞŵ Ă ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ƉĞƌĚĂƐ
ĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐ͘ƵƌĂŶƚĞϮϬϭϴŶĆŽŚŽƵǀĞŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽŝŶŝĐŝĂůĚĞZΨϲϵϭ͘

ϳ͘Ϯ ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ


K'ƌƵƉŽŽďƚĞǀĞġǆŝƚŽŶŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĨŝƐĐĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽĚŽ/D^^dĞĚŽ/D^ŶĂ
ďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͕
ŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĨĞǀĞƌĞŝƌŽ͕ũƵůŚŽĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͘KƐƌĞĨĞƌŝĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂŶƐŝƚĂĚŽƐĞŵũƵůŐĂĚŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂǀĂŵǀĄƌŝŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽ͖ĂůƚŽǀŽůƵŵĞĚĞĚĂĚŽƐ͖ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƌĞŐƌĂƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ă ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͖ ĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞ ƐŝƐƚġŵŝĐĂ ŶĂ ĐŽŵƉŝůĂĕĆŽ Ğ
ƉƌŽĐĞƐƐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ĚĂĚŽƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐĞ ŐĞƌĂƌ ĞǀŝĚĞŶĐŝĂĕĆŽ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ Ă
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŝƐƉŽŶşǀĞů͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚŝƐƐĞ͕ Ă ƋƵĂůƋƵĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ Ă ƐƵĂ
ƌĞǀŝƐĆŽ Ğ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ƉĞůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ͕ Ğ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌ Ă ĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞ
ƉƌĞĐŽŶŝǌĂĚŽŶŽWϬϬ;ZϮͿͲƐƚƌƵƚƵƌĂŽŶĐĞŝƚƵĂůƉĂƌĂZĞůĂƚſƌŝŽ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞŵƐĞƵƉĂƌĄŐƌĂĨŽϱ͘ϭϰ͘




Ϯϯ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐ ĚŽƐ ƉĞƌşŽĚŽƐ ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ϮϬϬϴ Ă ϮϬϭϲ͕
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƚƌąŶƐŝƚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĚĞĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳĞŶŽǀĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĂŝŶĚĂĞƐƚĂǀĂŵĞŵĨĂƐĞĚĞ
ůĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ ŶĆŽ ĨŽƌĂŵ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ ĞůĂďŽƌĂĕĆŽ ĚĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĨŝŶĚĂƐ Ğŵ ϯϭ ĚĞ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͘  ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞŶǀŝĚŽƵ ƚŽĚŽƐ ŽƐ ĞƐĨŽƌĕŽƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ĚĞ ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ ĨŽƐƐĞŵ ĐŽŶĐůƵşĚŽƐ Ğ
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͗
/D^
KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂ/D^^dƉĂŐŽƐăŵĂŝŽƌ͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵŶŽǀĞŵďƌŽ
ĚĞ ϮϬϭϴ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϮϯϯ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĂŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂƉƵƌĂĕĆŽ ĚĞ ϮϬϭϰ Ă ϮϬϭϲ ĨŽƌĂŵ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͖ĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϴϬƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϬϴĂϮϬϭϬĨŽƌĂŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϬĚĞ
ƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͘
KƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽĂŶƚĞĐŝƉĂĚŽĚĞ/D^^dĐŽŵďĂƐĞĞŵǀĂůŽƌƉƌĞƐƵŵŝĚŽ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϲϬƋƵĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϬϴĞϮϬϬϵĞƚƌĂŶƐŝƚĂĚŽĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϳ͕
ĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϮϬϭϵ͘
W/^ĞK&/E^
KƐĐƌĠĚŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĞǆĐůƵƐĆŽĚŽ/D^ŶĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽĚŽW/^ĞĚĂK&/E^͕ĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽ
ƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϵ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϭϱϴ͕ƐĞŶĚŽZΨϵϴ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞZΨϲϬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽ
ĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϭϭĂϮϬϭϰĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ͖Ğ
Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨ ϭ͘Ϭϭϰ͕ ƐĞŶĚŽ ZΨ ϱϬϰ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ĂŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů Ğ ZΨϱϭϬ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞ Ă
ĐŽƌƌĞĕĆŽŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϬϮĂϮϬϭϳĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞŶŽǀĞŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͘

W/^ĞK&/E^ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
ŵ ƌĞůĂĕĆŽ Ă ĞǆĐůƵƐĆŽ ĚŽ /D^ ŶĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĐĄůĐƵůŽ ĚŽ W/^ Ğ ĚĂ K&/E^͕ ĐƵũĂ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ
ĨĂǀŽƌĄǀĞůĨŽŝƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽĞŵũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂƉƵƌĂĕĆŽĚĞϮϬϭϱ
Ă ϮϬϭϳ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƌĞŐŝƐƚƌŽƵ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽĚĞ ĐŝŶĐŽ ŵĞƐĞƐ ĨŝŶĚŽ Ğŵ ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ Ž
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϱϲ͕ƐĞŶĚŽZΨϰϰĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞZΨϭϮĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞĕĆŽ
ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ ŶĂ ƌƵďƌŝĐĂ ŽƵƚƌĂƐ ƌĞĐĞŝƚĂƐ ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ůşƋƵŝĚĂƐ Ğ ƌĞĐĞŝƚĂ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘



ϴ͘ /DWK^dKZEKEdZ/h/K^K/>


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

^ĆŽĐĂůĐƵůĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ͕ĂŶƚĞƐĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů͕ĂũƵƐƚĂĚŽƐƉĞůĂƐŝŶĐůƵƐƁĞƐĞĞǆĐůƵƐƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĨŝƐĐĂůǀŝŐĞŶƚĞ͘K
ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ďĂƐĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ Ğ ƐĞƵƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ŶĂƐ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘EĂƉƌĄƚŝĐĂ͕ĂƐŝŶĐůƵƐƁĞƐĂŽůƵĐƌŽĐŽŶƚĄďŝůĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐ͕ŽƵĂƐĞǆĐůƵƐƁĞƐ
ĚĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ͕ĂŵďĂƐƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞŶĆŽƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐ͕ŐĞƌĂŵŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐŽƵĚĠďŝƚŽƐ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐ͘

ƐƐĞƐ ƚƌŝďƵƚŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ĞǆĐĞƚŽ ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ Ğŵ ƋƵĞ
ĞƐƚŝǀĞƌ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽ ĐŽŵ ŝƚĞŶƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ŶŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ͘ EĞƐƐĞ ĐĂƐŽ͕ Ž
ŝŵƉŽƐƚŽƚĂŵďĠŵĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘

KƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĚŝĨĞƌŝĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƐŽŵĞŶƚĞ ƐĞ ĨŽƌ ƉƌŽǀĄǀĞů Ă ƐƵĂ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĕĆŽĐŽŵůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐ͘




Ϯϰ
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ϴ͘ϭ͘ ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĚĂĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƚŝǀĂ

KƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚĞ ŝŵƉŽƐƚŽ ĚĞ ƌĞŶĚĂ Ğ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ ƐŽĐŝĂů ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĚŽƐ ŶŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂŵ Ă
ƐĞŐƵŝŶƚĞƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĕĆŽĞŵƐĞƵƐǀĂůŽƌĞƐăƐĂůşƋƵŽƚĂƐŶŽŵŝŶĂŝƐ͗




WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ůşƋƵŽƚĂƐŶŽŵŝŶĂů
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůăƐĂůşƋƵŽƚĂƐŶŽŵŝŶĂŝƐ
ĨĞŝƚŽĚĂƐĂĚŝĕƁĞƐĞĞǆĐůƵƐƁĞƐ͗
DƵůƚĂƐ
WĞƌĚĂĞĨĞƚŝǀĂĐŽŵĚĞǀĞĚŽƌĞƐ
ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
KƵƚƌĂƐĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
/ZĚŝĨĞƌŝĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůăĂůşƋƵŽƚĂĞĨĞƚŝǀĂ
/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůĚŽƉĞƌşŽĚŽ͗
ŽƌƌĞŶƚĞ
ŝĨĞƌŝĚŽ
dŽƚĂů


ϴ͘Ϯ͘ ƚŝǀŽƐĨŝƐĐĂŝƐĚŝĨĞƌŝĚŽƐŶĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ


























ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ
ϯϰй
ϭϬ

Ͳ
Ͳ
;ϳͿ
;ϯͿ
Ͳ


Ͳ
Ͳ
Ͳ






ŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĚĞĚƵƚşǀĞŝƐ
WƌĞũƵşǌŽƐĨŝƐĐĂŝƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
dŽƚĂů

sĂůŽƌ

ϱ͘ϬϴϮ
ϲ͘ϴϰϮ
ϭϭ͘ϵϮϰ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

;ϮϴͿ
ϯϰй
ϭϬ

;ϭͿ
;ϲͿ
Ͳ
;ϲͿ
ϯ


Ͳ
Ͳ
Ͳ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ĨĞŝƚŽ
ƚƌŝďƵƚĄƌŝŽ

ϭ͘ϳϮϴ
Ϯ͘ϯϮϲ
ϰ͘Ϭϱϰ

ϵ͘ WZd^Z>/KE^

ƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂƐƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂǀĂůŽƌĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚŽƌĂƚĞŝŽĚĞĐƵƐƚŽƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͕ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐăƐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ƐĂůĚŽƐĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ
ĚĞǀĞŶĚĂĞĐŽŵƉƌĂĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞůŽũĂƐ͕ƌĞƉĂƐƐĂĚĂƐƉĞůŽǀĂůŽƌĚŽƐĐƵƐƚŽƐ
ĞĨĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͘dĂŝƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐƐĆŽĞůŝŵŝŶĂĚĂƐŶĂĐŽŶƐŽůŝĚĂĕĆŽ͕ĂŶƵůĂŶĚŽƋƵĂůƋƵĞƌĞĨĞŝƚŽ
ŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘

KƵƚƌĂƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ƌĞŐƵůĂƌĞƐ ĐŽŵ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ŝŶĐůƵĞŵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ƉĞůŽ ƵƐŽ ĚĞ ƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶŽƌĂƐŝů͕ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĐŽŶƚƌĂƚŽƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘

ϵ͘ϭ͘ ^ĂůĚŽƐĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ




tD^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
dŽƚĂůĚĞŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ

tĂůŵĂƌƚh^;ĂͿ
KƵƚƌĂƐ;ďͿ
dŽƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

dŽƚĂůĚĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ
Ϯ
Ϯ

Ϯϱϴ
Ͳ
Ϯϱϴ

ϮϲϬ

WĂƐƐŝǀŽ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
Ͳ
Ͳ

ϯϭϭ
Ͳ
ϯϭϭ

ϯϭϭ


 ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ

ϮϬϭϴ

;ϮͿ

;ϮͿ



;ϳͿ

Ͳ

;ϳͿ



;ϵͿ

ĞƐƉĞƐĂƐ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
Ͳ
Ͳ

;ϲϭͿ
;ϮϯͿ
;ϴϰͿ

;ϴϰͿ

Ϯϱ
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ĂͿ ŽŵŽ ƉĂƌƚĞ ĚĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ ĞǆĞĐƵƚĂĚĂ Ğŵ ϭǑ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ĂƐƐƵŵŝƵ
ŽďƌŝŐĂĕĆŽĐŽŵtĂůŵĂƌƚh^ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮϱϭƐƵũĞŝƚĂĂĞŶĐĂƌŐŽƐŵĞŶƐĂŝƐăƚĂǆĂĚĞϭϭϬй
ĚŽ/͘KƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐŽĐŽƌƌĞƌĄĞŵϭǑĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϰ͘


KtĂůŵĂƌƚh^ƚĞŵĂŽƉĕĆŽĚĞ͕ŽĐŽƌƌĞŶĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐĞǀĞŶƚŽƐ;ĐŽŵŽĞǆĞŵƉůŽ͕ŝŶƚĞŶĕĆŽĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƉĞůŽĂƚƵĂůĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞͬŽƵŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂŝŶŝĐŝĂů;͞/WK͟ͿͿ͕ĐŽŶǀĞƌƚĞƌ
ŽǀĂůŽƌĚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƐƚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĞŵĐĂƉŝƚĂůŶŽ'ƌƵƉŽ͘

K'ƌƵƉŽƚĂŵďĠŵĂƐƐƵŵŝƵŽďƌŝŐĂĕĆŽŵĞŶƐĂůĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƉĞůŽƵƐŽĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚŽtĂůŵĂƌƚ
h^;/dd^Ϳ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞŝŶŝĐŝĂůĚĞZΨϭϭ͕ƐƵũĞŝƚĂĂĞŶĐĂƌŐŽƐŵĞŶƐĂŝƐĚĞϭϬϬйĚŽ/͘KƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞũƵƌŽƐƐĞƌĆŽƉĂŐŽƐĂƚĠĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϯ͘

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĂƐƐƵŵŝƵ ŽďƌŝŐĂĕĆŽ ĐŽŵ tĂůŵĂƌƚ h^ Ğŵ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ĐĂƐŽ
ŚŽƵǀĞƐƐĞ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚŽ ƐĂůĚŽ ĚĞ /D^ ĂƚĠ ϭǑ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ ϮϬϮϬ͘  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶĐůƵŝƵ ƋƵĞ
ŶĞŶŚƵŵĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĠĚĞǀŝĚĂĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞƐƐĞƚĞŵĂ͘

ďͿ Ɛ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ŽƵƚƌĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ ƉĞůŽƐ ŵĞƐŵŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ ĚŽ
'ƌƵƉŽ͕ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞĂĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵũƵƌŽƐĞĂůƵŐƵĠŝƐĚĞƉƌĠĚŝŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͘KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŽƌĂŵ
ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐăƚĂǆĂĚĞϳйĂ͘Ă͕͘ĐŽŵƉƌĂǌŽŝŶŝĐŝĂůĞŵƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ƉƌĂǌŽĨŝŶĂůĞŵƐĞƚĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϱϴ͕ŽŝŶşĐŝŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞƌĄĂƉſƐƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽƵƐĞũĂ͕ĐŽŵƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂ
ĚĞϮϰŵĞƐĞƐ͘

ϵ͘Ϯ͘ ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

EŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϱŵĞƐĞƐĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕ĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƉĞƐƐŽĂůͲĐŚĂǀĞĚĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ;ĚŝƌĞƚŽƌĞƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůͿĨŽƌĂŵĂƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗

^ĂůĄƌŝŽďĂƐĞ 





ϮϬϭϴ



 

ŝƌĞƚŽƌŝĂ
dŽƚĂů

ϯ 
ϯ 

ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ǀĂƌŝĄǀĞů



ϮϬϭϴ



 

ϲ 
ϲ 

dŽƚĂů
ϮϬϭϴ

ϵ
ϵ





ĚĞƐƉĞƐĂĐŽŵƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƐƚĄĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚĂŶĂƌƵďƌŝĐĂ͞ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕
ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕͟ŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘



ϭϬ͘ /Es^d/DEdK^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

ƉſƐĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĚŽŵĠƚŽĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ƐĞ Ġ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞƌ ƉĞƌĚĂ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚŽ ǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐŽďƌĞŽŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚŽ'ƌƵƉŽĞŵƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ͘K'ƌƵƉŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂ͕ĞŵĐĂĚĂĚĂƚĂ
ĚĞ ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚŽ ďĂůĂŶĕŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ƐĞ ŚĄ ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ŽďũĞƚŝǀĂ ĚĞ ƋƵĞ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƐŽĨƌĞƌĂŵƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘^ĞĂƐƐŝŵĨŽƌ͕Ž'ƌƵƉŽĐĂůĐƵůĂŽ
ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĐŽŵŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂĞŶƚƌĞŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ Ğ Ž ǀĂůŽƌ ĐŽŶƚĄďŝů Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͘





Ϯϲ

334

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϬ͘ϭ͘DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ


^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůĞŵϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ


sĞƌĂŶĞŝŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
>ƚĚĂ͘
;ϮϲͿ




tD^
tD
ŽŵƉƌĞĕŽ
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽ ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
ĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘
ƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘ ĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘
ϭ͘ϱϲϰ
ϭ͘ϲϯϭ
ϭ͘ϮϬϬ

ŽŵƉƌĞĕŽĂŚŝĂ
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ
>ƚĚĂ͘
ϭϭϰ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ



dŽƚĂů
ϰ͘ϰϴϯ

ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů

Ͳ

;ϳϰͿ

;ϭ͘ϭϭϬͿ

;ϵϳͿ

Ͳ

ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů

ƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
^ĂůĚŽĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂ

Ͳ

ϮϮϭ

Ϯϴϯ

ϭϮϭ

ϭϭϱ

;ϭ͘ϮϴϭͿ
ϳϰϬ

;ϭͿ
;ϮϳͿ

Ͳ
;ϮϳͿ

ϯϮ
ϭ͘ϳϰϯ

ϭ͘ϳϰϯ
Ͳ

Ϯϭ
ϴϮϱ

ϴϮϱ
Ͳ

;ϯϴͿ
ϭ͘ϭϴϲ

ϭ͘ϭϴϲ
Ͳ

;ϯϱͿ
ϭϵϰ

ϭϵϰ
Ͳ

;ϮϭͿ
ϯ͘ϵϮϭ

ϯ͘ϵϰϴ
;ϮϳͿ


sĞƌĂŶĞŝŽWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͘ʹƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƚŝǀŝĚĂĚĞĂĨƵŶĕĆŽĚĞŚŽůĚŝŶŐĚĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐŶĆŽͲ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘

tD^^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽƌĂƐŝů>ƚĚĂ͘ʹƚĞŵĐŽŵŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƚŝǀŝĚĂĚĞŽĨĞƌĞĐĞƌƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞďĞůĞǌĂ͕
ƐĂƷĚĞ͕ ĐĂŵĂ͕ ďƌŝŶƋƵĞĚŽƐ͕ ĐąŵĞƌĂƐ ĚŝŐŝƚĂŝƐ͕ ĞůĞƚƌŽĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͕ ũŽŐŽƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ͕ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ŵƵƐŝĐĂŝƐ͕ůŝǀƌŽƐ͕ƉĂƉĞůĂƌŝĂ͕ƵƚŝůŝĚĂĚĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐĂƐ͕ĐŽƐŵĠƚŝĐŽƐ͕ĞƐƉŽƌƚĞƐ͕ĞŵſǀĞŝƐĞĐŽůĐŚƁĞƐ͘

tD ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚŽ ƌĂƐŝů >ƚĚĂ͘ ʹ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ Ž ĐŽŵĠƌĐŝŽ ǀĂƌĞũŝƐƚĂ ĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞŵŐĞƌĂů͕ĐŽŵƉƌĞĚŽŵŝŶąŶĐŝĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĂůŝŵĞŶƚşĐŝŽƐ͘

^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ ĚŽ EŽƌĚĞƐƚĞ >ƚĚĂ͘ ʹ ƚĞŵ ĐŽŵŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĂƚŝǀŝĚĂĚĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ Ğ
ƵƚŝůŝĚĂĚĞƐĚŽŵĠƐƚŝĐĂƐĞŵŐĞƌĂůƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĂƌĞĚĞĚĞƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĞůŽũĂƐĚĞĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͘

ŽŵƉƌĞĕŽĂŚŝĂ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ>ƚĚĂ͘ʹŽƉĞƌĂŶŽƌĂŵŽĚĞƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĞƉĂĚĂƌŝĂƐ͘ĞŵƉƌĞƐĂ
ĨŽƌŶĞĐĞ ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕ ďĞďŝĚĂƐ͕ ǀŝŶŚŽƐ͕ ĨůŽƌĞƐ͕ ĐŽŵƉƌĂƐ ŽŶůŝŶĞ͕ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ Ğ ƉƌŽĚƵƚŽƐ
ĚŽŵĠƐƚŝĐŽƐ͘



ϭϭ͘ /DK/>/KZZEDEdKDZEd/>


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů

KƐǀĂůŽƌĞƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂĞƉĞƌĚĂƐ
ĂĐƵŵƵůĂĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͘KǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵƐƚŽĞƐƉĞƌĂĚŽ
ĚĂĚĞƐĂƚŝǀĂĕĆŽĚŽĂƚŝǀŽĂƉſƐĂƐƵĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĠŝŶĐůƵşĚŽŶŽĐƵƐƚŽĚŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂƚŝǀŽƐĞŽƐ
ĐƌŝƚĠƌŝŽƐĚĞƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƉĂƌĂƵŵĂƉƌŽǀŝƐĆŽĨŽƌĞŵƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐ͘

ƵƐƚŽƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐ

YƵĂŶĚŽ ƉĂƌƚĞƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ƐĆŽ ƐƵďƐƚŝƚƵşĚĂƐ͕ Ž 'ƌƵƉŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞ ĞƐƐĂƐ
ƉĂƌƚĞƐĐŽŵŽĂƚŝǀŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵǀŝĚĂƷƚŝůĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ͘ĂŵĞƐŵĂĨŽƌŵĂ͕ƋƵĂŶĚŽ
ƵŵĂƌĞĨŽƌŵĂƌĞůĞǀĂŶƚĞĠĞǆĞĐƵƚĂĚĂ͕ŽƐĞƵĐƵƐƚŽĠƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽŶŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕
ƐĞ ŽƐ ĐƌŝƚĠƌŝŽƐ ĚĞ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ĨŽƌĞŵ ƐĂƚŝƐĨĞŝƚŽƐ͘ dŽĚŽƐ ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĐƵƐƚŽƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌŽƐ Ğ
ŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ƋƵĂŶĚŽŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ͘

ĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂůŝŶĞĂƌĂŽůŽŶŐŽĚĂǀŝĚĂƷƚŝůĚŽĂƚŝǀŽ͕ĂƚĂǆĂƐƋƵĞůĞǀĂŵĞŵ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂĚŽƐďĞŶƐ͘

hŵ ŝƚĞŵ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ġ ďĂŝǆĂĚŽ ĂƉſƐ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ŽƵ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽ ŚĄ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ
ĨƵƚƵƌŽƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚŽƵƐŽĐŽŶƚşŶƵŽĚŽĂƚŝǀŽ͘ǀĞŶƚƵĂůŐĂŶŚŽŽƵƉĞƌĚĂƌĞƐƵůƚĂŶƚĞĚĂďĂŝǆĂĚŽ
ĂƚŝǀŽƐĆŽŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽŶŽƉĞƌşŽĚŽŶŽŵŽŵĞŶƚŽĞŵƋƵĞŽĂƚŝǀŽĨŽƌ
ďĂŝǆĂĚŽ͘

Ϯϳ

335

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



KǀĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞǀŝĚĂƷƚŝůĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞŽƐŵĠƚŽĚŽƐĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽƐĆŽƌĞǀŝƐƚŽƐŶŽĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽĞĂũƵƐƚĂĚŽƐĚĞĨŽƌŵĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĂ͕ƋƵĂŶĚŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘



ƵƐƚŽͲĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
ĚŝĕƁĞƐ
ĂŝǆĂƐ
ĂŝǆĂƐʹŝƐĆŽĚĞůŽũĂƐ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƐ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ

dĞƌƌĞŶŽƐ ĚŝĨşĐŝŽƐ




ϭ͘Ϭϭϭ
ϯ͘ϯϳϬ
Ͳ
Ͳ
;ϮϯͿ
;ϯϵͿ
;ϰϱϭͿ ;ϭ͘ϭϯϰͿ
Ͳ
ϱ
ϱϯϳ
Ϯ͘ϮϬϮ



ĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽĞ͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟ͲĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ





^ĂůĚŽƐŝŶŝĐŝĂůϯϭͬϬϳͬϮϬϭϴ
;ϭϳϱͿ ;ϭ͘ϲϲϴͿ
͞/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟
ϰϮ
ϯϴϱ
ĚŝĕƁĞƐ
Ͳ
;ϯϮͿ
ĂŝǆĂƐ
Ͳ
Ϯϳ
ĂŝǆĂƐʹŝƐĆŽĚĞůŽũĂƐ
Ͳ
ϯϳϱ
^ĂůĚŽƐĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
;ϭϯϯͿ
;ϵϭϯͿ



sĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϰϬϰ
ϭ͘Ϯϴϵ






dĂǆĂĂŶƵĂůĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽ
Ͳ
Ϯ͕ϱϬй



/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
dŽƚĂůĚŽ
ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐĞ ĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ DſǀĞŝƐĞ ƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
Ğŵ
ĂƚŝǀŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝů
ŝŶƐƚĂůĂĕƁĞƐ
;ĂͿ
ƵƚĞŶƐşůŝŽƐ ĚĞŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂ sĞşĐƵůŽƐ ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ
;ďͿ
dŽƚĂů


















ϰ͘ϯϰϴ
ϭ͘ϴϳϳ
ϯϮ
ϳϯϱ
ϲ
Ϯϰ
ϭϭ͘ϰϬϯ
ϱϴϲ ϭϭ͘ϵϴϵ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϰ
ϯϱ
ϭ͘Ϯϰϭ ϭ͘Ϯϳϲ
;ϭϰϭͿ
;ϭϮϭͿ
;ϭͿ
;ϭϱͿ
;ϰͿ
;ϯͿ
;ϯϰϳͿ
Ͳ ;ϯϰϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϭ͘ϱϴϱͿ
Ͳ ;ϭ͘ϱϴϱͿ
ϮϮ
ϱ
Ͳ
Ϯ
Ͳ
;ϯϰͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰ͘ϮϯϬ
ϭ͘ϳϲϭ
ϯϭ
ϳϮϮ
Ϯ
Ϯϭ
ϵ͘ϱϬϲ
ϭ͘ϴϮϳ ϭϭ͘ϯϯϯ



























;ϯ͘ϰϭϳͿ
;ϭ͘ϬϯϴͿ
;ϮϲͿ
;ϱϵϵͿ
;ϯͿ
Ͳ
;ϲ͘ϵϮϲͿ
;ϮϴϵͿ ;ϳ͘ϮϭϱͿ
ϭϯϮ
ϳϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϰϴϭ
;ϯϵϭͿ
ϵϬ
;ϴϱͿ
;ϮϰͿ
Ͳ
;ϭϳͿ
Ͳ
Ͳ
;ϭϱϴͿ
;ϮϵͿ ;ϭϴϳͿ
ϭϬϯ
ϯϵ
ϭ
ϭϯ
Ϯ

ϭϴϱ
Ͳ
ϭϴϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϳϱ
Ͳ
ϯϳϱ
;ϯ͘ϮϲϳͿ
;ϭ͘ϭϬϭͿ
;ϮϱͿ
;ϲϬϯͿ
;ϮͿ
Ͳ
;ϲ͘ϬϰϯͿ
;ϳϬϵͿ ;ϲ͘ϳϱϮͿ









ϵϲϯ
ϲϲϬ
ϲ
ϭϭϵ
ϭ
Ϯϭ
ϯ͘ϰϲϯ
ϭ͘ϭϭϴ ϰ͘ϱϴϭ


















ϭϬ͕ϬϬй
;ĂͿ
ϮϬ͕ϬϬй
ϮϬ͕ϬϬй
ϮϬ͕ϬϬй
Ͳ
Ͳ
ϯ͕ϭϬй
Ͳ

ĂͿƐ ďĞŶĨĞŝƚŽƌŝĂƐ ƐĆŽ ĚĞƉƌĞĐŝĂĚĂƐ Ğŵ ĨƵŶĕĆŽ ĚĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĞƐƚŝŵĂĚĂ ĚŽ ďĞŵ ŽƵ ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞů͕ĞŶƚƌĞŽƐĚŽŝƐ͕ŽŵĞŶŽƌ͘
ďͿZĞĨĞƌĞͲƐĞ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă ĂůƵŐƵĠŝƐ ĚĞ ƉƌĠĚŝŽƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ
WϬϲ;ZϭͿͬ/^ϭϳͲƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů͘




ϭϮ͘ /EdE'1s>

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



KƵƚƌŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ


KƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐ ƉĞůŽ ĐƵƐƚŽ ƋƵĂŶĚŽ ĚĞ ƐĞƵ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝĐŝĂů͕ ƐĞŶĚŽ ĚĞĚƵǌŝĚŽƐ ƉĞůĂ ĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ Ğ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ƉĞƌĚĂƐ ƉŽƌ ŶĆŽ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ͘


KƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŽƐŐĂƐƚŽƐĐŽŵĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐĚĞůŝĐĞŶĕĂƐĚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞĐŽŵƉƵƚĂĚŽƌ;͞ƐŽĨƚǁĂƌĞ͟ͿĞĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘


ǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂĠƌĞǀŝƐĂĚĂĂŽĨŝŶĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌşŽĚŽ͘ĚĞƐƉĞƐĂĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐ
ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ ĐŽŵ ǀŝĚĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ Ġ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ŶĂ ƌƵďƌŝĐĂ ĚĞ
͞ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ͘͟


ŐŝŽƉĂŐŽƉŽƌĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂ


K ĄŐŝŽ ŶĆŽ Ġ ĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͕ ŵĂƐ ƐƵďŵĞƚŝĚŽ Ă ƚĞƐƚĞ ĚĞ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ŚŽƵǀĞƌŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉŽĚĞƌĄŶĆŽƐĞƌƌĞĐƵƉĞƌĂĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞŽƵŶŽ
ŶşǀĞůĚĂh'͘




Ϯϴ

336

'ZhWK/'Z^/>^͘͘





ƵƐƚŽ
ƉŽƌƚĞŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĕĆŽ
ĂŝǆĂ
dƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ

ŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ
ƉŽƌƚĞŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ
ĚŝĕĆŽ
ĂŝǆĂ
^ĂůĚŽŝŶŝĐŝĂůϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
sĂůŽƌƌĞƐŝĚƵĂůĞŵϮϬϭϴ

dĂǆĂĂŶƵĂůĚĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ



ŝƌĞŝƚŽĚĞ
ƵƐŽĚĞ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ


ϲϯϬ
Ϯ
;ϮͿ
Ϯϰ
ϲϱϰ


;ϰϳϵͿ
;ϮϲͿ
Ϯ
;ϱϬϯͿ

ϭϱϭ

ϮϬй

ŐŝŽĚĞ /ŶƚĂŶŐşǀĞůĞŵ
ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ;ĂͿ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ




ϱϯϬ
Ͳ
Ͳ
Ϯϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮϰͿ
ϱϯϬ
Ͳ




;ϮϳϱͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϮϳϱͿ
Ͳ


Ϯϱϱ
Ͳ


Ͳ
Ͳ

KƵƚƌŽƐ ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ


ϳϭϱ
Ͳ
;ϮϰͿ
Ͳ
ϲϵϭ


;ϳϬϲͿ
;ϭͿ
Ϯϰ
;ϲϴϯͿ

ϴ

ϭ͕ϳй



ϭ͘ϴϳϱ
Ϯϲ
;ϮϲͿ
Ͳ
ϭ͘ϴϳϱ


;ϭ͘ϰϲϬͿ
;ϮϳͿ
Ϯϲ
;ϭ͘ϰϲϭͿ

ϰϭϰ

Ͳ


;ĂͿ ŐŝŽŐĞƌĂĚŽŶĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚŽ^ŽŶĂĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ^͘͘ĞŵϮϬϬϱ͘KĄŐŝŽĞƐƚĄĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽŶĂ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĨƵƚƵƌĂ͘dĂůĄŐŝŽĠƚĞƐƚĂĚŽƉĂƌĂĨŝŶƐƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕
ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚŽ ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ W Ϭϭ Ͳ ZĞĚƵĕĆŽ ĂŽ sĂůŽƌ
ZĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƚŝǀŽƐŶŽŵşŶŝŵŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘ŽŵĂŝŶƚƌŽĚƵĕĆŽĚĂ>Ğŝϭϭ͘ϲϯϴͬϬϳĂƉĂƌƚŝƌĚŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĨŝŶĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϬϵ͕ĞŵĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ŽĄŐŝŽ
ŶĆŽĠŵĂŝƐĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͘

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

WĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;͞/ŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟Ϳ

KƐ ďĞŶƐ ĚŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ŶĆŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͕ ƐĆŽ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌƐĞŚĄŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ
ĞǀĞŶƚŽƐŽƵĂůƚĞƌĂĕƁĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐŝŶĚŝĐĂƌĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůƉŽĚĞŶĆŽ
ƐĞƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͘EŽĐĂƐŽĚŽĄŐŝŽ͕ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĠƚĞƐƚĂĚŽĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘

KƐĂƚŝǀŽƐŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĐŽŵǀŝĚĂƷƚŝůĚĞĨŝŶŝĚĂĞŽƐďĞŶƐĚŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽƚĞƐƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽ
ĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĞŵƉƌĞƋƵĞĞǀĞŶƚŽƐŽƵŵƵĚĂŶĕĂƐŶŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞŵĞƌĐĂĚŽŝŶĚŝĐĂƌĞŵƋƵĞ
ŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞƵŵĂƚŝǀŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞͬŽƵƵŵĂƵŶŝĚĂĚĞŐĞƌĂĚŽƌĂĚĞĐĂŝǆĂ;h'ͿƉƵĚĞƌƐĞƌ
ŵĞŶŽƌƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͘WĂƌĂŽƐĂƚŝǀŽƐĐŽŵǀŝĚĂƷƚŝůŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞŽĄŐŝŽ͕Ž
ƚĞƐƚĞ Ġ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͘ KƐ ĂƚŝǀŽƐ ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐ͕ ĞǆĐĞƚŽ ĄŐŝŽ͕ ĐŽŵ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĚĞĨŝŶŝĚĂ Ğ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽƐĆŽƚĞƐƚĂĚŽƐƉĂƌĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƐĞŵƉƌĞƋƵĞŚĄƵŵĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞƋƵĞ
ƐĞƵǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƉŽĚĞƐĞƌŵĞŶŽƌƋƵĞŽƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝů͘

WĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ŽƐĂƚŝǀŽƐƐĆŽĂŐƌƵƉĂĚŽƐŶŽƐŶşǀĞŝƐŵĂŝƐďĂŝǆŽƐƉĂƌĂ
ŽƐ ƋƵĂŝƐ ĞǆŝƐƚĞŵ ĨůƵǆŽƐĚĞ ĐĂŝǆĂ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĄǀĞŝƐ ƐĞƉĂƌĂĚĂŵĞŶƚĞ ;hŶŝĚĂĚĞƐ 'ĞƌĂĚŽƌĂƐ ĚĞ ĂŝǆĂ Ͳ
h'Ϳ͕ŽƐƋƵĂŝƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŵĂĐĂĚĂƵŵĂĚĂƐůŽũĂƐ͘KĄŐŝŽĚĞĐŽŵďŝŶĂĕƁĞƐĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĠĂůŽĐĂĚŽ
ăƐh'ƐƋƵĞƐĞĞƐƉĞƌĂƋƵĞŝƌĆŽƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĚĂƐƐŝŶĞƌŐŝĂƐĚĂĐŽŵďŝŶĂĕĆŽ͘

^ĞŚŽƵǀĞƌƉĞƌĚĂĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚĞƐŝƚƵĂĕƁĞƐĞŵƋƵĞŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƚŝǀŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĞƐĞƵǀĂůŽƌ
ƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů͕ĚĞĨŝŶŝĚŽƉĞůŽŵĂŝŽƌĞŶƚƌĞŽƐĞƵǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĞŽƐĞƵǀĂůŽƌůşƋƵŝĚŽĚĞǀĞŶĚĂ͕ĞůĂĠ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂŶŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ͘hŵĂƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂ
ĂŽĄŐŝŽŶĆŽĠƌĞǀĞƌƚŝĚĂ͘YƵĂŶƚŽĂŽƐĚĞŵĂŝƐĂƚŝǀŽƐ͕ĂƐƉĞƌĚĂƐƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů
ƐĆŽƌĞǀĞƌƚŝĚĂƐƐŽŵĞŶƚĞŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵƋƵĞŽŶŽǀŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽĂƚŝǀŽŶĆŽĞǆĐĞĚĂŽǀĂůŽƌ
ĐŽŶƚĄďŝůƋƵĞƚĞƌŝĂƐŝĚŽĂƉƵƌĂĚŽ͕ůşƋƵŝĚŽĚĞĚĞƉƌĞĐŝĂĕĆŽŽƵĂŵŽƌƚŝǌĂĕĆŽ͕ĐĂƐŽĂƉĞƌĚĂĚĞǀĂůŽƌŶĆŽ
ƚŝǀĞƐƐĞƐŝĚŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͘

KǀĂůŽƌĞŵƵƐŽĠďĂƐĞĂĚŽĞŵĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽƐĞƐƚŝŵĂĚŽƐ͕ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
ƵƐĂŶĚŽƵŵĂƚĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽĂŶƚĞƐĚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƋƵĞƌĞĨůŝƚĂĂƐĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĂƚƵĂŝƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽĚŽ
ǀĂůŽƌĚŽĚŝŶŚĞŝƌŽŶŽƚĞŵƉŽĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐĚŽĂƚŝǀŽŽƵĚĂh'͘
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dĞƐƚĞĚĞƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů

K'ƌƵƉŽĂǀĂůŝŽƵĂƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĚŽ/ŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůĚŽŐŝŽ
ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ĚĞ ƵƐŽ͕ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ Ž ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĨůƵǆŽ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽ ĚĂƐ h'Ɛ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞďĞŶƐƚĂŶŐşǀĞŝƐĞŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘

Ɛ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƐŽďƌĞ ŽƐ ĨůƵǆŽƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂ ĨƵƚƵƌŽƐ Ğ ƉƌŽũĞĕƁĞƐ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ƐĆŽ ďĂƐĞĂĚĂƐ ŶŽ
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĞŶŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĚĞůŽŶŐŽƉƌĂǌŽĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚŽ 'ƌƵƉŽ Ğ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƌĂǌŽĄǀĞŝƐĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐĐŽŵĨŽŶƚĞƐĞǆƚĞƌŶĂƐĚĞŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞƉƌŽũĞĕƁĞƐĚĞ
ŵĞƌĐĂĚŽ͕ĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŵĂŵĞůŚŽƌĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐƋƵĞ
ĞǆŝƐƚĞŵĚƵƌĂŶƚĞĂǀŝĚĂƷƚŝůͲĞĐŽŶƀŵŝĐĂĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĂƚŝǀŽƐƋƵĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŵĂŐĞƌĂĕĆŽĚŽƐ
ĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂ͘

Ɛ ƚĂǆĂƐ ĚĞ ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉĂƚşǀĞŝƐ ĐŽŵ ĂƐ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝǀĂƐ ŵĂĐƌŽĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐ ĚĞ
ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ğ ŶĂƐ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌĂŽƐĞƚŽƌĞŵƋƵĞŽ'ƌƵƉŽŽƉĞƌĂ͘

ƐƉƌĞŵŝƐƐĂƐĐŚĂǀĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐŶĂĂŶĄůŝƐĞĚŽǀĂůŽƌĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞĄŐŝŽĞƐƚĆŽĚĞƐĐƌŝƚĂƐ
ĂƐĞŐƵŝƌ͗

ʕ ZĞĐĞŝƚĂƐ ʹ ƉƌŽũĞƚĂĚĂƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĂŶƵĂů ĚŽ ƉƌſǆŝŵŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ŶŽ ƉůĂŶŽ ĚĞ
ŶĞŐſĐŝŽƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘

ʕ ƵƐƚŽƐĞĚĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐͲƉƌŽũĞƚĂĚŽƐĐŽŵďĂƐĞŶŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚŽ'ƌƵƉŽĞ
ĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĞŵůŝŶŚĂĐŽŵŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐ͘

ʕ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂůͲŽƐŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵďĞŶƐĚĞĐĂƉŝƚĂůĨŽƌĂŵĞƐƚŝŵĂĚŽƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ
ĂŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂƐƵƉŽƌƚĂƌŽĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐƵŵŝĚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐ͘

ʕ dĂǆĂĚĞĚĞƐĐŽŶƚŽͲKƐĨůƵǆŽƐĚĞĐĂŝǆĂĨƵƚƵƌŽĞƐƚŝŵĂĚŽƐĨŽƌĂŵĚĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƚĂǆĂĚĞϲ͕ϵϮйĂ͘Ă͘
ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͘
ʕ dĂǆĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽͲƚĂǆĂĚĞĐƌĞƐĐŝŵĞŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĨŽŝĚĞϯ͕ϬϬйĂ͘Ă͘ĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽ
ĚĞϮϬϭϴ͘



ƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽƚĞƐƚŽƵƐĞƵĄŐŝŽ͕ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůĞĂƚŝǀŽƐ
ŝŶƚĂŶŐşǀĞŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăƉĞƌĚĂƉŽƌƌĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞůĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂ/^ϯϲͬWϬϭ͕Ğ
ƌĞǀĞƌƚĞƵ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨ ϵϬ ŶŽ ĂƚŝǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ĂŽ ƐĂůĚŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽ͘

EŽƉĞƌşŽĚŽĨŝŶĚŽĞŵϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽĂǀĂůŝŽƵƋƵĞŶĆŽĞǆŝƐƚŝƌĂŵŵƵĚĂŶĕĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐŶŽĐĞŶĄƌŝŽ
ĞĐŽŶƀŵŝĐŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ŶŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ƋƵĞ ƉƵĚĞƐƐĞŵ ŝŵƉĂĐƚĂƌ ŶĂ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ ĚĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĂƉƵƌĂĚĂ͘
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ϭϯ͘ &KZEKZ^

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

Ɛ ďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐ ƌĞĐĞďŝĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ƐĆŽ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂƐ Ğ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ Ğ ĂĐŽƌĚŽƐ ĂƐƐŝŶĂĚŽƐ͕ ƋƵĞ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŵ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ ŝŶĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŝƐ ƉŽƌ ǀŽůƵŵĞ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĂƐ͕ ůŽŐşƐƚŝĐĂ Ğ ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐ ƉŽŶƚƵĂŝƐ ƉĂƌĂ ƌĞĞŵďŽůƐŽ ĚĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ͘ K
'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ Ž ĚŝƌĞŝƚŽ ĚĞ ůŝƋƵŝĚĂƌ ŽƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĐŽŵ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ƉĞůŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ůşƋƵŝĚŽ ĚŽƐ
ǀĂůŽƌĞƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ƐĆŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĐŽŵŽ
ƌĞĚƵƚŽƌĂƐĚŽƐƐĂůĚŽƐĂƉĂŐĂƌĂŽƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘





&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐŶĂĐŝŽŶĂŝƐ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ
dŽƚĂů

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϯ͘ϯϰϬ
ϰϭ
ϯ͘ϯϴϭ


ŽŶǀġŶŝŽƐĞŶƚƌĞĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĞŽ'ƌƵƉŽ

K 'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ ĐŽŶǀġŶŝŽƐ ĐŽŵ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ ĐŽŵ Ă ĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ĨůĞǆŝďŝůŝǌĂƌ ĂŽƐ ƐĞƵƐ
ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ Ă ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ůŝŶŚĂƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ Ž ƋƵĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂ ĂŽƐ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ ĂŶƚĞĐŝƉĂƌ
ƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵƐƵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂ͘ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĂƐůŝŶŚĂƐĠƵŵĂŽƉĕĆŽ
ĚŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƚġŵĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽĨŽƌƚĂůĞĐĞƌĂƌĞůĂĕĆŽĐŽŵĞƌĐŝĂůĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͘

ƐƚĂƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĂǀĂůŝĂĚĂƐƉĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚŽƋƵĞƉŽƐƐƵĞŵĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞŶĆŽŚĄĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶŽƉƌĞĕŽĞƉƌĂǌŽĂĐŽƌĚĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ĨŝĐĂŶĚŽĂƐ
ĂŶƚĞĐŝƉĂĕƁĞƐĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌ͘



ϭϰ͘ WM^/dK^:h///^WZKs/^KWZDE^:h///^

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

WƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ

K'ƌƵƉŽĠƉĂƌƚĞĞŵĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ͕ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞĐşǀĞŝƐ
Ğŵ ƚƌĂŵŝƚĂĕĆŽ͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚŽ ĐƵƌƐŽ ŶŽƌŵĂů ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ͘ WƌŽǀŝƐƁĞƐ ƐĆŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐ͕ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƐƋƵĂŝƐĠƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞƵŵĂƐĂşĚĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƐĞũĂŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƉĂƌĂůŝƋƵŝĚĂƌĂ
ĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂͬŽďƌŝŐĂĕĆŽ Ğ ƵŵĂ ĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂ ƌĂǌŽĄǀĞů ƉŽƐƐĂ ƐĞƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ͘  ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ
ƉƌŽďĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ŝŶĐůƵŝ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ
ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕ Ă ŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂ ĚĂƐ ůĞŝƐ͕ ĂƐ ũƵƌŝƐƉƌƵĚġŶĐŝĂƐ ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͕ ĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ŵĂŝƐ ƌĞĐĞŶƚĞƐ ŶŽƐ
ƚƌŝďƵŶĂŝƐ Ğ ƐƵĂ ƌĞůĞǀąŶĐŝĂ ŶŽ ŽƌĚĞŶĂŵĞŶƚŽ ũƵƌşĚŝĐŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂĚǀŽŐĂĚŽƐ
ĞǆƚĞƌŶŽƐĞŝŶƚĞƌŶŽƐ͘ƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽƌĞǀŝƐĂĚĂƐĞĂũƵƐƚĂĚĂƐƉĂƌĂůĞǀĂƌĞŵĐŽŶƚĂĂůƚĞƌĂĕƁĞƐŶĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐ͕ ƚĂŝƐ ĐŽŵŽ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ ĚĞ ŝŶƐƉĞĕƁĞƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ŽƵ
ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐĐŽŵďĂƐĞĞŵŶŽǀŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐŽƵĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞƚƌŝďƵŶĂŝƐ͘

ĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ

KƐ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉŽƐƚŽƐ ƉŽƌ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂŐŽƐ Ğ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐ ŵŽŶĞƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕ĐşǀĞůĞƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘





ϯϭ

339

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϰ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂĚŽƐĚĞƉſƐŝƚŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ





WƌŽǀŝƐĆŽ

ϴϴϱ
ϵϯϴ
ϯϯϮ
Ϯ͘ϭϱϱ

Ϯ͘ϭϱϱ
Ͳ


dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
şǀĞŝƐ
dŽƚĂů

WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƚŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ
ĞƉſƐŝƚŽƐ

ϭϭϯ
ϱϭϭ
ϭϳϮ
ϳϵϲ

Ͳ
ϳϵϲ




K 'ƌƵƉŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƚĞƐƚĂŶĚŽ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐĞĞĨĞƚƵŽƵĚĞƉſƐŝƚŽƐƉĂƌĂƌĞĐƵƌƐŽƐ;ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐͿ͕ĚĞŵŽŶƚĂŶƚĞƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐƉĞŶĚĞŶƚĞƐ
ĚĂƐ ĚĞĐŝƐƁĞƐ ůĞŐĂŝƐ ĨŝŶĂŝƐ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ Ğŵ ĐĂƵĕĆŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ ĂƐ ƉƌŽǀŝƐƁĞƐ ƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ DŽǀŝŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ



dƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ
dƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ
şǀĞŝƐ
dŽƚĂů


ƉŽƌƚĞ

ϴϲϱ
ϭ͘ϭϳϳ
Ϯϯϲ
Ϯ͘Ϯϳϴ


ĚŝĕƁĞƐ

ϲϭ
Ϯϵϰ
ϱϭ
ϰϬϲ


ZĞǀĞƌƐƁĞƐ

;ϰϯͿ
;ϰϭϭͿ
;ϮϬͿ
;ϰϳϰͿ


WĂŐĂŵĞŶƚŽƐ

Ͳ
;ϮϬϲͿ
;ϴͿ
;ϮϭϰͿ


 ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ
dŽƚĂů
ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ


Ϯ
ϴϴϱ
ϴϰ
ϵϯϴ
ϳϯ
ϯϯϮ
ϭϱϵ
Ϯ͘ϭϱϱ


ϭϰ͘Ϯ͘ϭ ZŝƐĐŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ

K'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵŝĂƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽĞĚĞŵĂŶĚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŵĂƚĠƌŝĂƐĨŝƐĐĂŝƐŶĂƐĞƐĨĞƌĂƐ
ŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞĨĞĚĞƌĂů͘WĂƌĂĂƋƵĞůĂƐĞŵƋƵĞŚĄƵŵĂĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞƉĞƌĚĂƉƌŽǀĄǀĞů͕ĨŽƌĂŵ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽďƌŝƌĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞƐĨĂǀŽƌĄǀĞŝƐ͘

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĚĞŵĂŶĚĂƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐƐƵũĞŝƚĂƐĂƉƌŽǀŝƐĆŽĞƌĂŵ͗

/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞKƉĞƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐʹ/K&

ʕ ƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽůĂǀƌĂĚŽƐƉĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞĨŝƐĐĂůĨĞĚĞƌĂůǀŝƐĂŶĚŽĂĐŽďƌĂŶĕĂĚĞ/K&ͬƌĠĚŝƚŽŶĂƐ
ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ŵƷƚƵŽ ĞŶƚƌĞ ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͘ ĞǀŝĚŽ ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĞǆƚƌĂĨŝƐĐĂů ĚŽ /K& ƐƵĂ
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞǀĞƌŝĂĞƐƚĂƌůŝŵŝƚĂĚĂăƐŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘ŵƌĂǌĆŽĚĂĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ͕ŽƚĞŵĂ
ƐĞƌĄĚĞĐŝĚŝĚŽƉĞůŽ^ƵƉƌĞŵŽdƌŝďƵŶĂů&ĞĚĞƌĂůĞŵƐĞĚĞĚĞƌĞƉĞƌĐƵƐƐĆŽŐĞƌĂů͘ƵƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĕĆŽ
ĐŽŵƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϵϭ͘

/ŵƉŽƐƚŽƐŽďƌĞŝƌĐƵůĂĕĆŽĚĞDĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞ^ĞƌǀŝĕŽƐʹ/D^

/D^

ʕ dƌĂƚĂͲƐĞ ĚĞ DĂŶĚĂĚŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ǀŝƐĂŶĚŽ ĂĨĂƐƚĂƌ Ă ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚŽ ĂĚŝĐŝŽŶĂů ĚĞ ĂůşƋƵŽƚĂ ĚŽ
/D^ƋƵĞƐĞƌŝĂĚŝƌĞĐŝŽŶĂĚŽĂŽ&ƵŶĚŽĚĞŽŵďĂƚĞăWŽďƌĞǌĂĚŽƐƚĂĚŽĚŽZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͕ƋƵĞ
ĨŽŝŝŶƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůĂ>ĞŝƐƚĂĚƵĂůŶǑϰ͘ϬϱϲͬϮϬϬϮĞƉĞůŽĞĐƌĞƚŽƐƚĂĚƵĂůŶǑϯϮ͘ϲϰϲͬϮϬϬϯ͘&ŽŝĨĞŝƚŽ
ĚĞƉſƐŝƚŽũƵĚŝĐŝĂůƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌĂƐƵƐƉĞŶƐĆŽĚĂĞǆŝŐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽĚĠďŝƚŽ͘ĐŽďƌĂŶĕĂĨŽŝĚĞĐůĂƌĂĚĂ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂůĞĂŐƵĂƌĚĂͲƐĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵƌĞŶĚĂĚŽƐǀĂůŽƌĞƐ
ĚĞƉŽƐŝƚĂĚŽƐ͘sĂůŽƌĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽĞŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĠĚĞZΨϮϭ͘




ϯϮ

340

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



KŵŝƐƐĆŽĚĞĞƐƚŽƋƵĞ

ʕ EŽǀĂƌĞũŽĠĐŽŵƵŵŽĐŽƌƌĞƌĞŵƉĞƌĚĂƐ͕ƋƵĞďƌĂƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ;ƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞ
ƉŝǌǌĂ͕ƉĆĞƐ͕ĨƌŝŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌŽƐͿŶĂŽƉĞƌĂĕĆŽĚĞǀĞŶĚĂ͘ĞǀŝĚŽĂƚĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐĞŶƚƌĞ
ĞƐƚŽƋƵĞĨŝŶĂůĞŝŶŝĐŝĂůĨŽƌĂŵĂƉƵƌĂĚĂƐƉĞůŽĨŝƐĐŽĞƉŽƌĞƐƚĂƌĂǌĆŽŽ'ƌƵƉŽƌĞĐĞďĞƵĂƵƚŽƐĚĞ
ŝŶĨƌĂĕĆŽ͘ WĂƌƚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĞǆŝƐƚĞŵ ĞǀŝĚġŶĐŝĂƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƐ ƉĂƌĂ ƚĂŝƐ ĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐ Ă
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞƉĞƌĚĂĠƉŽƐƐşǀĞůĞŽǀĂůŽƌĞŶǀŽůǀŝĚŽĂƚĠĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĠĚĞZΨϯϬϵ͕ƉĂƌĂĂ
ŽƵƚƌĂ ƉĂƌƚĞ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƋƵĞ ŶĆŽ ĞǆŝƐƚĞŵ ĂŝŶĚĂ ĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂů͕ ĨŽŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ
ƉƌŽǀŝƐĆŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭϭϳ͘

ŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ

ʕ ƵƚŽƐůĂǀƌĂĚŽƐĐŽŶƚƌĂŽ'ƌƵƉŽĐŽďƌĂŶĚŽĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞ/D^ƐŽďƌĞĂĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂĐŽŶƐƵŵŝĚĂ
ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ƉƌŽĚƵƚŝǀĂƐ ĚĂƐ ůŽũĂƐ͕ ƐŽď Ă ĂůĞŐĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞƚŽƌ ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŝƐƚĂ ŶĆŽ ŚĄ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ͘ƐĄƌĞĂƐƉƌŽĚƵƚŝǀĂƐƐĆŽĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƵĚŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĨŝǆĂƌ͕ĂĐĂĚĂĂŶŽ͕ƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐŵĂŝƐĂĐƵƌĂĚŽƐƉĂƌĂĂƉƌŽƉƌŝĂĕĆŽĚŽĐƌĠĚŝƚŽ͘ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽ
ůĞǀĂĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽƌĞĨĞƌŝĚŽƐƉĞƌĐĞŶƚƵĂŝƐ͕ƐĞŶĚŽƉĂƌƚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽƉŽƐƐşǀĞůŶŽǀĂůŽƌĚĞ
ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞZΨϰϳϴĞƉĂƌƚĞĐŽŵŽƉƌŽǀĄǀĞůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϳϮ͘

ϭϰ͘Ϯ͘Ϯ ZŝƐĐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ

K 'ƌƵƉŽ Ġ ƉĂƌƚĞ Ğŵ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐ͕ ŝŶŝĐŝĂĚŽƐ ƉŽƌ
ĞǆͲĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͘dĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĞŶǀŽůǀĞŵ
Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĞǆƚƌĂƐ͕ ǀşŶĐƵůŽ ĞŵƉƌĞŐĂƚşĐŝŽ Ğ ŽƵƚƌŽƐ ĞĨĞŝƚŽƐ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ
ƐŽůŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĞĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞĚŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉƌŽǀĂƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͘

ĞǀŝĚŽĂŽŶƷŵĞƌŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚŝŵĂƌ Ž ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĞŶǀŽůǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘ &ĂƚŽƌĞƐ ĐŽŵŽ
ŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚŽƷůƚŝŵŽĂŶŽĞƐĞŐƌĞŐĂĕĆŽĚŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐƉĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐ͕
ƐĆŽƵƚŝůŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌĂŵĠĚŝĂĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĞĨĞƚƵĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐƌĞĐůĂŵĂĚŽƐ
ĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƌƉĞƌĚĂŶĂƐƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

ƐĂĕƁĞƐũƵĚŝĐŝĂŝƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐŵŽǀŝĚĂƐƉŽƌĂƐƐŽĐŝĂĕƁĞƐƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂŝƐĞƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽWƷďůŝĐŽ
ƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐĐĂƐŽĂĐĂƐŽĞĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ϭϰ͘Ϯ͘ϯ ZŝƐĐŽƐĐşǀĞŝƐ

K'ƌƵƉŽĞƐƚĄĞŶǀŽůǀŝĚŽĞŵĚŝƐƉƵƚĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐũƵŶƚŽăĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͕ĚŝƐƉƵƚĂƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĚĞůŽĐĂĕĆŽĚĞŝŵſǀĞŝƐ͕ſƌŐĆŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĞĚĞĚĞĨĞƐĂĚŽĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͘

ĞǀŝĚŽ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ă ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌĞƐ Ğ ſƌŐĆŽƐ ĚĞ ĚĞĨĞƐĂ ĚŽ
ĐŽŶƐƵŵŝĚŽƌ͕ĂƉƌŽǀŝƐĆŽĠĐĂůĐƵůĂĚĂ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽƵŵŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂĂǀĂůŝĂƌŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĞŶǀŽůǀŝĚŽƉĂƌĂĂƐĂĕƁĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ͘^ŝŵŝůĂƌĂŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͕ĨĂƚŽƌĞƐĐŽŵŽŚŝƐƚſƌŝĐŽĚĞ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚŽ ƷůƚŝŵŽ ĂŶŽ͕ ƐĆŽ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ Ă ŵĠĚŝĂ ĚŽƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĞĨĞƚƵĂĚŽƐ
ƐŽďƌĞŽƐŵŽŶƚĂŶƚĞƐƌĞĐůĂŵĂĚŽƐĞƉĂƌĂĞƐƚŝŵĂƌƉĞƌĚĂŶĂƐƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͘

WĂƌĂĂƐĚĞŵĂŝƐĂĕƁĞƐĐşǀĞŝƐ͕ƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐĐĂƐŽĂĐĂƐŽĞĂƐƉƌŽǀŝƐƁĞƐƐĆŽĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂƐĞŵŵŽŶƚĂŶƚĞ
ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͘

ϭϰ͘ϯ͘WĂƐƐŝǀŽƐĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚĞƐ

Ğ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ă ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ũƵƌşĚŝĐŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ƐƵĂƐ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐ͕ ĞǆŝƐƚĞŵ
ŽƵƚƌĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ůĞŐĂŝƐ͕ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ Ğ ũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽ ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞ ZΨϭϬ͘ϴϭϰ Ğŵ
ϮϬϭϴ ŶŽ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ ǀŝŶĐƵůĂĚĂƐ Ă ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ũƵĚŝĐŝĂŝƐĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂƐ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ ĐşǀĞů Ğ ƚƌŝďƵƚĄƌŝĂ͕
ĐŽŵ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ƉŽƐƐşǀĞů͕Ğ ƉĂƌĂŽƐ ƋƵĂŝƐ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵĂƐ ƉƌĄƚŝĐĂƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ͕ ŶĆŽĠ
ƌĞƋƵĞƌŝĚĂĂƉƌŽǀŝƐĆŽ͘


ϯϯ

341

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



/ŵƉŽƐƚŽƐ&ĞĚĞƌĂŝƐ

ĞŶƚƌĞ ĂƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĂĕƁĞƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ă ƚƌŝďƵƚŽƐ ĨĞĚĞƌĂŝƐ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ƉĞƌĚĂ ƉŽƐƐşǀĞů͕
ĚĞƐƚĂĐĂŵŽƐ͗;ŝͿƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĞũƵĚŝĐŝĂŝƐĞŵƋƵĞŽ'ƌƵƉŽĚŝƐĐƵƚĞĐŽŵĂZĞĐĞŝƚĂ&ĞĚĞƌĂů
ĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĐŽŶĐĞŝƚŽĚĂƐďŽŶŝĨŝĐĂĕƁĞƐĞƌĞĞŵďŽůƐŽĚĞƐĞƵƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞƚƌŝďƵƚĂĕĆŽĚĞ
W/^ͬK&/E^͕;ŝŝͿ/W/ŝŶĐŝĚĞŶƚĞŶĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞŝŵƉŽƌƚĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐăƌĞǀĞŶĚĂ͕ŝŝŝͿ
ĞǆĞĐƵĕĆŽ ĨŝƐĐĂů ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉĞůĂ ZĞĐĞŝƚĂ &ĞĚĞƌĂů ǀŝƐĂŶĚŽ Ă ĐŽďƌĂŶĕĂ ĚŽ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂů ĚĞ ĂůşƋƵŽƚĂ ĚĞ
K&/E^͕;ŝǀͿĂƉƌŽǀĞŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽƐĚĞW/^ͬK&/E^ƐŽďƌĞŝŶƐƵŵŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ;ǀͿĚĞŵĂŝƐĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĚŝǀĞƌƐĂƐ͕ŶŽƚŽƚĂůĚĞZΨϱ͘ϯϯϲ͘

/ŵƉŽƐƚŽƐƐƚĂĚƵĂŝƐ

EĂĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐŽ'ƌƵƉŽƚƌĂŶƐĨĞƌĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞŶƚƌĞƐĞƵƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐ͘Ɛ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐĨŝƐĐĂŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶĂŵĂďĂƐĞĚĞĐĄůĐƵůŽƵƚŝůŝǌĂĚĂƉĂƌĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽƉƌĞĕŽĚĂŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂĂ
ƐĞƌƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚĂ͕ƐĞĂĐƌĞƐĐŝĚŽŽƵŶĆŽŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐ͕ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯϯϯ͘

şǀĞŝƐĞdƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ

ǆŝƐƚĞŵ ĂŝŶĚĂ ŽƵƚƌĂƐ ĚĞŵĂŶĚĂƐ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĐşǀĞů Ğ ƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂ͕ ƋƵĞ ƉŽƌ ƐƵĂ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ǀŽůƵŵĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ Ğ Ğŵ ŐĞƌĂů ƉĞƋƵĞŶŽ ǀĂůŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ ƐĆŽ ŐĞƌŝĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĂŐƌĞŐĂĚĂ͘ ƐƐŝŵ͕ ƚĂŝƐ
ŵŽǀŝŵĞŶƚĂĕƁĞƐŶĆŽĞƐƚĆŽƐĞŶĚŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ͘


ϭϱ͘ KZ/'O^KDZZEDEdKDZEd/>

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

K'ƌƵƉŽĞƐƵĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĐŽŵŽĂƌƌĞŶĚĂƚĄƌŝĂƐ

ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐŵĞƌĐĂŶƚŝƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞƚƌĂŶƐĨĞƌĞŵƉĂƌĂŽ'ƌƵƉŽďĂƐŝĐĂŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐŽƐƌŝƐĐŽƐ
Ğ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĚŽ ŝƚĞŵ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽ ƐĆŽ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĚŽƐ ŶŽ ŝŶşĐŝŽ ĚŽ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝůƉĞůŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚŽďĞŵĂƌƌĞŶĚĂĚŽŽƵ͕ƐĞŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ƉĞůŽǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů͘^ŽďƌĞŽƐĐƵƐƚŽƐƐĆŽĂĐƌĞƐĐŝĚŽƐ͕ƋƵĂŶĚŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ŽƐ ĐƵƐƚŽƐ ŝŶŝĐŝĂŝƐ ĚŝƌĞƚŽƐ ŝŶĐŽƌƌŝĚŽƐ ŶĂ ƚƌĂŶƐĂĕĆŽ͘ KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝů ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ ƐĆŽ ĂůŽĐĂĚŽƐ Ă ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ğ ƌĞĚƵǌŝĚŽƐ ĚĞ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĚĞĨŽƌŵĂĂŽďƚĞƌƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐƐŽďƌĞŽƐĂůĚŽ
ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ ĚŽ ƉĂƐƐŝǀŽ͘ KƐ ĞŶĐĂƌŐŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŶĂ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽ ĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘

KƐ ďĞŶƐ ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƐ ƐĆŽ ĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽƐ ĂŽ ůŽŶŐŽ ĚĂ ƐƵĂ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů͘ ŽŶƚƵĚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ŶĆŽ ŚŽƵǀĞƌ
ƌĂǌŽĄǀĞů ĐĞƌƚĞǌĂ ĚĞ ƋƵĞ Ž ŐƌƵƉŽ ŽďƚĞƌĄ Ă ƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ ĂŽ ĨŝŶĂů ĚŽ ƉƌĂǌŽ ĚŽ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ŽĂƚŝǀŽĠĚĞƉƌĞĐŝĂĚŽĂŽůŽŶŐŽĚĂƐƵĂǀŝĚĂƷƚŝůĞƐƚŝŵĂĚĂŽƵŶŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ
ŵĞƌĐĂŶƚŝů͕ĚŽƐĚŽŝƐ͕ŽŵĞŶŽƌ͘

KƐ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ŵĞƌĐĂŶƚŝů ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ĐŽŵŽ ĚĞƐƉĞƐĂ ŶĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞĨŽƌŵĂůŝŶĞĂƌĂŽůŽŶŐŽĚŽƉƌĂǌŽĚŽĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů͘




ϯϰ

342

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϱ͘ϭ͘KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ



ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ





KďƌŝŐĂĕƁĞƐďƌƵƚĂƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ͗
ƚĠϭĂŶŽ
ĚĞϭĂϱĂŶŽƐ
ĂĐŝŵĂĚĞϱĂŶŽƐ
dŽƚĂůĚĞƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ



;ͲͿĞƐĐŽŶƚŽĂǀĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞ




Ϯϯϳ
ϴϳϱ
ϰ͘ϱϭϱ
ϱ͘ϲϮϳ


;ϯ͘ϴϯϴͿ


sĂůŽƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ

ϭ͘ϳϴϵ

ŝƌĐƵůĂŶƚĞ
EĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
dŽƚĂů

ϰϬ
ϭ͘ϳϰϵ
ϭ͘ϳϴϵ







KƐ ƉƌĂǌŽƐ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽ ǀĂƌŝĂŵ ĞŶƚƌĞ ϱ Ğ ϰϬ ĂŶŽƐ ĐŽŵ Ă ƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ ĚĞ
ƌĞŶŽǀĂĕĆŽĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂůĞŝĚĞĂĕĆŽƌĞŶŽǀĂƚſƌŝĂ͘KƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉŽƐƐƵĞŵĐůĄƵƐƵůĂĚĞƌĞĂũƵƐƚĞƐ
ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĂƚƵĂůŝǌĄǀĞŝƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐşŶĚŝĐĞƐĚĞŝŶĨůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘ƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ĐŽŵƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞƐƚĆŽĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂŶŽƚĂϵ͘

ϭϱ͘Ϯ͘ KďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů;ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐͿ͗




KďƌŝŐĂĕƁĞƐďƌƵƚĂƐĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůͲƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽƐ
DĞŶŽƐĚĞƵŵĂŶŽ
DĂŝƐĚĞƵŵĂŶŽĞŵĞŶŽƐĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ
DĂŝƐĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐ
dŽƚĂů

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

Ϯ
ϯ
ϭϬ
ϭϱ




ϭϲ͘ WdZ/DNE/K>1Yh/K

ϭϲ͘ϭ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƉŽƌƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĂĕƁĞƐ


EƷŵĞƌŽĚĞĂĕƁĞƐ

ϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱ
Ͳ
Ͳ
ϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱ




ƉŽƌƚĞŝŶŝĐŝĂůŶŽŝŶşĐŝŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
ZĞĚƵĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů
^ĂůĚŽŶŽĨŝŵĚŽƉĞƌşŽĚŽ

ϮϬϭϴ
ĂƉŝƚĂůͲZΨ

ϭ͘ϮϰϬ
ϳϱ
;ϭ͘ϮϴϮͿ
ϯϯ


KĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ƐƵďƐĐƌŝƚŽĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴƚŽƚĂůŝǌĂŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϯϯ͕
ĚŽƐƋƵĂŝƐZΨϳϱĨŽƌĂŵƐƵďƐĐƌŝƚŽƐĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂDŽŵĞŶƚƵŵĞŵϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴĞĞƐƚĄ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƉŽƌϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘



ϯϱ

343

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϲ͘Ϯ ZĞƐĞƌǀĂƐĚĞĐĂƉŝƚĂů

ŵϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽƚĞŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂůŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯ͘ϲϳϮ͘ŵϮϬϭϴ͕
ĞĨĞƚƵŽƵͲƐĞ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞZΨϭ͘ϮϴϮ ;ZΨϭ͘ϮϭϬ ǀŝĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ ĞZΨϳϮ ǀŝĂ ƐĂşĚĂĚĞ ĐĂŝǆĂĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĚĞ ĐĂŝǆĂͿ Ğŵ ĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂ ĂŽ ĂƉŝƚĂů ^ŽĐŝĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ă ĐĞƐƐĆŽ ĚĞ Ƶŵ ƉĞƋƵĞŶŽ
ŶƷŵĞƌŽĚĞŝŵſǀĞŝƐƉĂƌĂĂƐŶŽǀĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝĂƐ͘

ϭϲ͘ϯ͘WŽůşƚŝĐĂĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ

KĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůĚŽ'ƌƵƉŽĚĞĨŝŶĞƋƵĞŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƚġŵŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƌĞĐĞďĞƌ͕ĂƚşƚƵůŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽ
ŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ϭйĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͘



ϭϳ͘ Z/dKWZ/KE>>1Yh/


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

 ƌĞĐĞŝƚĂ Ġ ŵĞŶƐƵƌĂĚĂ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ƌĞĐĞďŝĚĂ ĚĞĚƵǌŝĚĂ ƉĞůŽƐ ŝŵƉŽƐƚŽƐ
ŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ͕ ĚĞƐĐŽŶƚŽƐ Ğ ĂďĂƚŝŵĞŶƚŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ ŶĂ ĞǆƚĞŶƐĆŽ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽƌ
ƉƌŽǀĄǀĞů ƋƵĞ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽƐ ƐĞƌĆŽ ŐĞƌĂĚŽƐ Ğ ĨůƵŝƌĆŽ ƉĂƌĂ Ž 'ƌƵƉŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ĚĂ
ƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐ͕ĞƋƵĂŶĚŽƉŽƐƐĂƐĞƌŵĞĚŝĚĂĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶĨŝĄǀĞů͘

ϭϳ͘ϭ͘ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƌĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ




ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůďƌƵƚĂ
sĞŶĚĂĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐ
sĞŶĚĂĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
ůƵŐƵĠŝƐ

ĞĚƵĕƁĞƐ
ĞǀŽůƵĕƁĞƐĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽƐ
/ŵƉŽƐƚŽƐƐŽďƌĞǀĞŶĚĂƐ͕ƐĞƌǀŝĕŽƐĞĂůƵŐƵĠŝƐ

ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ

sĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůůşƋƵŝĚĂ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϭϬ͘ϳϰϵ
ϭϬ͘ϰϴϰ
ϮϭϬ
ϱϱ

;ϭ͘ϮϭϰͿ
;ϭϯϭͿ
;ϭ͘ϬϴϯͿ

ϵ͘ϱϯϱ

ϵ͘ϯϬϰ
Ϯϯϭ
ϵ͘ϱϯϱ






ϯϲ

344

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



ϭϴ͘ /E&KZDO^WKZ^'DEdK


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

K ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĄďŝů ĂƚƵĂů ĞƐƚĂďĞůĞĐĞ ĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ
ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ͘ KƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ ƐĆŽ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ ĚĞ ƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚŽƐ
ƋƵĂŝƐĞƐƚĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐƐĞƉĂƌĂĚĂƐƋƵĞƐĆŽĂǀĂůŝĂĚĂƐƌĞŐƵůĂƌŵĞŶƚĞƉĞůŽƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƚŽŵĂĚŽƌĞƐĚĞĚĞĐŝƐĆŽĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐŶĂĚĞĐŝƐĆŽĚĞĐŽŵŽĂůŽĐĂƌƌĞĐƵƌƐŽƐĞĂǀĂůŝĂƌŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͘ KƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƚŽŵĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ƵƚŝůŝǌĂŵ Ž ůƵĐƌŽ ůşƋƵŝĚŽ ƉĂƌĂ
ĂǀĂůŝĂƌŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞĐĂĚĂƐĞŐŵĞŶƚŽ͘ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƚĂŵďĠŵĞƐƚĂďĞůĞĐĞƉĂĚƌƁĞƐ
ƉĂƌĂĚŝǀƵůŐĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƐŽďƌĞƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞƵŵĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ĄƌĞĂƐŐĞŽŐƌĄĨŝĐĂƐĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ĐůŝĞŶƚĞƐ͘ K 'ƌƵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶŽƵ ƋƵĞ ƐĞƵƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ ƌĞƉŽƌƚĄǀĞŝƐ ƐĆŽ ĂƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ƐĞ
ďĂƐĞŝĂŵ ŶŽ ŵĠƚŽĚŽ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͘ K 'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ ĚŽŝƐ ƐĞŐŵĞŶƚŽƐ
ƌĞƉŽƌƚĄǀĞŝƐƚĂĐĂĚŽĞsĂƌĞũŽ͘

ƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞĐĂĚĂƐĞŐŵĞŶƚŽĚŽ'ƌƵƉŽƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗

ƚĂĐĂĚŽ͗ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐůŽũĂƐĚĞĂƚĂĐĂĚŽ͘

sĂƌĞũŽ͗ ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ŚŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ ƐƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐ͕ ƉŽƐƚŽƐ ĚĞ ŐĂƐŽůŝŶĂ Ğ
ĨĂƌŵĄĐŝĂ͘

ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ͗ĐŽŵƉƌĞĞŶĚĞĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĚĂDĂƚƌŝǌŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽƉĞƌşŽĚŽƉĂƌĂĨƵŶĕƁĞƐĚĞƐƵƉŽƌƚĞ
ĂŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐ͕ŶĆŽĂůŽĐĂĚĂƐŶŽƐƐĞŐŵĞŶƚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƚĂĐĂĚŽĞsĂƌĞũŽ͘

ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĂƐŽƉĞƌĂĕƁĞƐƉŽƌƐĞŐŵĞŶƚŽ͗









sĞŶĚĂƐĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐůşƋƵŝĚĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐůşƋƵŝĚĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů>şƋƵŝĚĂ
ƵƐƚŽĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽƌƵƚŽ
ZĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
>ƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿĂŶƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽůşƋƵŝĚŽ

WƌĞũƵşǌŽĂŶƚĞƐĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĚĂĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ
ƐŽĐŝĂů

/ŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂů
ŽƌƌĞŶƚĞƐ
ŝĨĞƌŝĚŽƐ
WƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐ

ƚĂĐĂĚŽ

ϯ͘ϱϴϰ
ϱϮ
ϯ͘ϲϯϲ
;ϯ͘ϬϵϭͿ
ϱϰϱ

;ϯϬϴͿ
ϰ
Ϯϰϭ







sĂƌĞũŽ

ϱ͘ϳϮϬ
ϭϳϵ
ϱ͘ϴϵϵ
;ϰ͘ϯϬϵͿ
ϭ͘ϱϵϬ

;ϭ͘ϯϱϭͿ
;ϵͿ
ϮϯϬ






ŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

;ϯϵϰͿ
ϵϮ
;ϯϬϮͿ






ϮϬϭϴ
dŽƚĂů

ϵ͘ϯϬϰ
Ϯϯϭ
ϵ͘ϱϯϱ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
Ϯ͘ϭϯϱ

;Ϯ͘ϬϱϯͿ
ϴϳ
ϭϲϵ

;ϮϳϳͿ
ϴϬ
;ϭϵϳͿ























;ϮϴͿ


Ͳ
Ͳ
;ϮϴͿ

ϭϵ͘ ^W^^WKZEdhZ


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KĐƵƐƚŽĚĂƐǀĞŶĚĂƐŝŶĐůƵŝŽĐƵƐƚŽůşƋƵŝĚŽĚŽƐƉƌŽĚƵƚŽƐĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ͕ĂǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽƐĞƐƚŽƋƵĞƐ͕ĂƐƐŝŵ
ĐŽŵŽ ŽƐ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ĂƌŵĂǌĞŶĂŐĞŵ ŶŽƐ ĞŶƚƌŽƐ ĚĞ ŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ Ğ ŐĂƐƚŽƐ ĐŽŵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ ĚŽƐ
ĞŶƚƌŽƐĚĞŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĂƚĠĂƐůŽũĂƐ͘

ϯϳ

345

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



K'ƌƵƉŽĂƉƌĞƐĞŶƚŽƵĂĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƵƚŝůŝǌĂŶĚŽƵŵĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵ
ďĂƐĞ ŶĂ ƐƵĂ ĨƵŶĕĆŽ͘ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƐŽďƌĞ Ă ŶĂƚƵƌĞǌĂ ĚĞƐƐĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĂ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĆŽĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗

ϭϵ͘ϭ͘ ŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐƉŽƌŶĂƚƵƌĞǌĂ

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ


ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ



ƵƐƚŽƐĐŽŵŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐ
Ͳ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĐŽŵŝƐƐƁĞƐ
Ͳ
;ϳϴͿ
WƵďůŝĐŝĚĂĚĞĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ
Ͳ
;ϭϬϯͿ
Ͳ
;ϵϴϭͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƉĞƐƐŽĂů
ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚŝǀĞƌƐŽƐ
;ϭͿ
;ϱϳϭͿ
Ͳ
;ϭϲϱͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĞŶĞƌŐŝĂĞůĠƚƌŝĐĂ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵĂůƵŐƵĞů
Ͳ
;ϲϬͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĚĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ
Ͳ
ϵϬ
Ͳ
;ϭϴϱͿ
ĞƉƌĞĐŝĂĕƁĞƐĞĂŵŽƌƚŝǌĂĕƁĞƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϮϭͿ
Ͳ
ZĞǀĞƌƐĆŽĚĞ͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟
Ͳ
ϵϬ
Ͳ
ϰϰ
ƌĠĚŝƚŽƐƚƌŝďƵƚĄƌŝŽƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
Ͳ
;ϰϳͿ
;ϮϮͿ
;ϵ͘ϯϲϲͿ
dŽƚĂů



ƵƐƚŽƐĚĂƐŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐǀĞŶĚŝĚĂƐĞĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
Ͳ
;ϳ͘ϰϬϬͿ
;ϭͿ
;Ϯ͘ϬϱϯͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĂĞƋƵŝǀĂůġŶĐŝĂƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
;ϮϭͿ
Ͳ
Ͳ
ϴϳ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ;ĚĞƐƉĞƐĂƐͿŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐůşƋƵŝĚĂƐ
dŽƚĂů
;ϮϮͿ
;ϵ͘ϯϲϲͿ



ϮϬ͘ Z^h>dK&/EE/ZK


ƐĚĞƐƉĞƐĂƐĞƌĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĨŽƌĂŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗




ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
:ƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐ;ĂͿ
:ƵƌŽƐƐŽďƌĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽŵĞƌĐĂŶƚŝů
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůƉĂƐƐŝǀĂ
dŽƚĂů
ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
KƵƚƌĂƐƌĞĐĞŝƚĂƐ
:ƵƌŽƐĂƚŝǀŽƐ;ďͿ
sĂƌŝĂĕĆŽĐĂŵďŝĂůĂƚŝǀĂ
dŽƚĂů


ĂͿ

ďͿ



ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ


;ϳͿ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
;ϳͿ


Ͳ
ϭ
Ͳ
ϭ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ


;ϮϳͿ
;ϭϲϮͿ
;ϳϵͿ
;ϵͿ
;ϮϳϳͿ


ϭϯ
ϱϯ
ϭϰ
ϴϬ

KƐũƵƌŽƐƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ͕ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞũƵƌŽƐƐŽďƌĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ͘
KƐ ũƵƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞ͕ ƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ Ă ĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽ ŵŽŶĞƚĄƌŝĂ ƐŽďƌĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĞǆƚĞŵƉŽƌąŶĞŽƐĚĞW/^ĞK&/E^;ŶŽƚĂϳ͘ϮͿ



ϯϴ

346

'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ϯϭ͘ '^dKZ/^K^/E^dZhDEdK^&/EE/ZK^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐʹƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ

ƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽ'ƌƵƉŽĂƐƐƵŵĞĚŝƌĞŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐĚĞƌĞĐĞďĞƌĐĂŝǆĂ
ŽƵ ŽƵƚƌŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŶŽƐ ƋƵĂŝƐ ƐĆŽ ƉĂƌƚĞ͘ ƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ
ĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƌĞĐĞďĞƌĐĂŝǆĂĂƚƌĞůĂĚŽƐĂŽĂƚŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĞǆƉŝƌĂŵŽƵ
ĨŽƌĂŵƚƌĂŶƐĨĞƌŝĚŽƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŽƐƌŝƐĐŽƐĞďĞŶĞĨşĐŝŽƐƉĂƌĂƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘ƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐƐĆŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽĚŝƌĞŝƚŽƐĞͬŽƵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐƐĆŽƌĞƚŝĚŽƐŶĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂƉĞůŽ'ƌƵƉŽ͘

WĂƐƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ƋƵĂŶĚŽ Ž 'ƌƵƉŽ ĂƐƐƵŵĞ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ ƉĂƌĂ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĞŵĐĂŝǆĂŽƵŶĂĂƐƐƵŶĕĆŽĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĐŽŶƚƌĂƚŽŶŽƋƵĂů
ƐĆŽƉĂƌƚĞ͘WĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐĆŽĚĞƐƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐƋƵĂŶĚŽƐĆŽƋƵŝƚĂĚŽƐ͕ĞǆƚŝŶƚŽƐŽƵĞǆƉŝƌĂĚŽƐ͘

ƐĐŽŵƉƌĂƐŽƵǀĞŶĚĂƐĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƋƵĞĞǆŝŐĞŵĞŶƚƌĞŐĂĚĞĂƚŝǀŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞƵŵƉƌĂǌŽ
ĚĞĨŝŶŝĚŽƉŽƌƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽŽƵĐŽŶǀĞŶĕĆŽŶŽŵĞƌĐĂĚŽ;ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĞŵĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶŽƌŵĂŝƐͿƐĆŽ
ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂƐ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĂ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ŝƐƚŽ Ġ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ Ğŵ ƋƵĞ Ž 'ƌƵƉŽ Ğ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŵͲƐĞĂĐŽŵƉƌĂƌŽƵǀĞŶĚĞƌŽĂƚŝǀŽ͘

ůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

 ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ ĚŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ Ġ ĨĞŝƚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐ ĚŽƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ͕ŶŽŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽĂƚŝǀŽŽƵĚĂĐĂƌƚĞŝƌĂĞŵƋƵĞĞƐƚĄĐŽŶƚŝĚŽĞŽƚŝƉŽĚĞĨůƵǆŽ
ĚĞĐĂŝǆĂĞŶǀŽůǀŝĚŽ͘

KƐƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĨŽƌĂŵĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽŽƵĂŽǀĂůŽƌ
ũƵƐƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ͘hŵƉĂƐƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĠĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽŵĞŶƐƵƌĂĚŽĂŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ƉŽƌŵĞŝŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĐĂƐŽĨŽƌĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽĐŽŵŽŵĂŶƚŝĚŽƉĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ĨŽƌƵŵĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽŽƵ
ĨŽƌĚĞƐŝŐŶĂĚŽĐŽŵŽƚĂůŶŽƌĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽŝŶŝĐŝĂů͘

KƐ ĂƚŝǀŽƐ Ğ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ƐĆŽ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ƉĞůŽ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ Ğ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵĞŶƐƵƌĂĚŽƐĂŽĐƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͘

ZĞĚƵĕĆŽĂŽǀĂůŽƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞů;͞ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ͟ͿĚĞĂƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ

KŵĠƚŽĚŽƉĂƌĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĚĞǀĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐƉĞƌĚĂƐƉĂƌĂŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϭϮŵĞƐĞƐŽƵƉĂƌĂĂƉƌĂǌŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚŽĂƚŝǀŽ͘EŽ'ƌƵƉŽ͕
ŽƐ ĂƚŝǀŽƐ ĂǀĂůŝĂĚŽƐ ƐĆŽ͕ Ğŵ ƐƵĂ ŐƌĂŶĚĞ ŵĂŝŽƌŝĂ͕ ĚĞ ĐƵƌƚŽ ƉƌĂǌŽ ĐŽŵ ŵĞŶŽƐ ĚĞ ϭϮ ŵĞƐĞƐ ĚĞ
ĚƵƌĂĕĆŽ͘

WĂƌĂĂƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ͕Ž'ƌƵƉŽĐŽŶĐůƵŝƵƋƵĞŶĆŽŚĄĞĨĞŝƚŽƐ
ƌĞůĞǀĂŶƚĞƐĐŽŵƉĞƌĚĂƐĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ƵŵĂǀĞǌƋƵĞƐĞƵǀĂůŽƌĐŽŶƚĄďŝůĠƵŵĂĂƉƌŽǆŝŵĂĕĆŽƌĂǌŽĄǀĞů
ĚŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽŶŽďĂůĂŶĕŽĞƋƵĞŽƐďĂŶĐŽƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐƉŽƐƐƵĞŵ͞ƌĂƚŝŶŐƐ͟ĞůĞǀĂĚŽƐ͘

WĂƌĂĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌĚĞĐůŝĞŶƚĞƐĞƚşƚƵůŽƐĂƌĞĐĞďĞƌ͕Ž'ƌƵƉŽƌĞĂůŝǌŽƵĞƐƚƵĚŽĚĞƉĞƌĚĂƐ͕ůĞǀĂŶĚŽ
ĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂƐĚŝŶąŵŝĐĂƐĚŽƐƌĞĐĞďşǀĞŝƐĞĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĂƚƵĂŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ͘

K 'ƌƵƉŽ ŵŽŶŝƚŽƌĂ ĞƐƚĞƐ ĨĂƚŽƌĞƐ͕ ĐůŝĞŶƚĞƐ Ğ ĐĂƌƚĞŝƌĂƐ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ ƌĞĐŽŶŚĞĐĞŶĚŽ ĂƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŵƵĚĂŶĕĂƐŶĂƌƵďƌŝĐĂĚĞĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵǀĞŶĚĂƐ͕ŐĞƌĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͘

ŽŵďĂƐĞŶŽĞƐƚƵĚŽƌĞĂůŝǌĂĚŽŶĆŽĨŽƌĂŵŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐĨĂƚŽƌĞƐƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞŵĂŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞĚĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂƉĞƌĚĂƐĞƐƚŝŵĂĚĂƐĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐƉĞůŽ
Wϰϴ;/&Z^ϵͿ͘




ϯϵ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ϯϭ͘ϭ͘/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉŽƌĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͗

ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ


ϮϬϭϴ
ϮϬϭϴ



ƚŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
ϭϲ
Ϯ͘ϮϭϮ



ƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͗
ϭϲ
Ϯ͘ϮϭϮ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐĚĞĐĂŝǆĂ
ϭϲ
ϰϳϰ
ŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ
Ͳ
ϭ͘ϱϴϴ
Ͳ
ϭϱϬ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƌĞĐĞďĞƌ






WĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;ϮϲϬͿ
;ϱ͘ϵϮϵͿ



;ϮϲϬͿ
;ϱ͘ϵϮϵͿ
ƵƐƚŽĂŵŽƌƚŝǌĂĚŽ͗
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
Ͳ
;ϯ͘ϯϴϭͿ
Ͳ
;ϭ͘ϳϴϵͿ
KďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŵĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
;ϮϲϬͿ
;ϯϭϭͿ
ZĞĐĞŝƚĂĚŝĨĞƌŝĚĂ

;ϭϯϭͿ
Ͳ
;ϯϭϳͿ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ

Ϯϭ͘Ϯ͘,ŝĞƌĂƌƋƵŝĂĚĞǀĂůŽƌũƵƐƚŽ

K 'ƌƵƉŽ ƵƚŝůŝǌĂ Ă ƐĞŐƵŝŶƚĞ ŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂ ƉĂƌĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ğ ĚŝǀƵůŐĂƌ Ž ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ĚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƉĞůĂƚĠĐŶŝĐĂĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ͗

ʕ EşǀĞůϮ͗ŝŶƉƵƚƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĚŽƐƉƌĞĕŽƐŶĞŐŽĐŝĂĚŽƐĞŵŵĞƌĐĂĚŽƐĂƚŝǀŽƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶŽEşǀĞůϭƋƵĞ
ƐĆŽ ŽďƐĞƌǀĄǀĞŝƐ ƉĂƌĂ Ž ĂƚŝǀŽ ŽƵ ƉĂƐƐŝǀŽ͕ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ;ĐŽŵŽ ƉƌĞĕŽƐͿ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
;ĚĞƌŝǀĂĚŽƐĚŽƐƉƌĞĕŽƐͿ͘

ŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴŽ'ƌƵƉŽŶĆŽƉŽƐƐƵşĂŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĂǀĂůŝĂĚŽƐĂǀĂůŽƌũƵƐƚŽ
ŽƵĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĚŽƐĐŽŵŽŶşǀĞůϮŶĂŚŝĞƌĂƌƋƵŝĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂĂĐŝŵĂ͘

Ϯϭ͘ϯ͘ZŝƐĐŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ

 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞŶƚĞŶĚĞ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĄ ƌŝƐĐŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ͕ ǀŝƐƚŽ ƋƵĞ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ Ă ƌĞĐĞďĞƌ
ƌĞĨĞƌĞŵͲƐĞƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĚĞƌĞĐĞďşǀĞŝƐĚĞŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂƌƚĆŽĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͘

Ϯϭ͘ϰ͘ZŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌ

KƌŝƐĐŽĚĞůŝƋƵŝĚĞǌĐŽŶƐŝƐƚĞŶĂĞǀĞŶƚƵĂůŝĚĂĚĞĚĞŽ'ƌƵƉŽŶĆŽĚŝƐƉŽƌĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂ
ĐƵŵƉƌŝƌĐŽŵƐĞƵƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽĞĚĂƐĞƉƌĂǌŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐ
ĚŝƌĞŝƚŽƐĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ͘

KĐŽŶƚƌŽůĞĚĂůŝƋƵŝĚĞǌĞĚŽĨůƵǆŽĚĞĐĂŝǆĂĚŽ'ƌƵƉŽĠŵŽŶŝƚŽƌĂĚŽĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞƉĞůĂƐĄƌĞĂƐĚĞ
ŐĞƐƚĆŽ͕ĚĞŵŽĚŽĂŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞĂŐĞƌĂĕĆŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĚĞĐĂŝǆĂĞĂĐĂƉƚĂĕĆŽƉƌĠǀŝĂĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
ƋƵĂŶĚŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂ͕ƐĞũĂŵƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĚŽƐĞƵĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽƐ͕ŶĆŽ
ŐĞƌĂŶĚŽƌŝƐĐŽƐĚĞůŝƋƵŝĚĞǌƉĂƌĂŽ'ƌƵƉŽ͘



ϰϬ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



KƋƵĂĚƌŽĂƐĞŐƵŝƌƌĞƐƵŵĞŽƉĞƌĨŝůĚŽǀĞŶĐŝŵĞŶƚŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚŽ'ƌƵƉŽĞŵ
ϮϬϭϴ͗

DĞŶŽƐ
ĞϭĂ
DĂŝƐĚĞ
ĚĞϭĂŶŽ
ϱĂŶŽƐ
ϱĂŶŽƐ
dŽƚĂů






ƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ
Ϯϯϳ
ϴϳϱ
ϰ͘ϱϭϱ
ϱ͘ϲϮϳ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
Ͳ
Ͳ
ϰϱϯ
ϰϱϯ
KƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉĂŐĂƌ
ϯϭϳ
Ͳ
Ͳ
ϯϭϳ
&ŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ
ϯ͘ϯϴϭ
Ͳ
Ͳ
ϯ͘ϯϴϭ
dŽƚĂů
ϯ͘ϵϯϱ
ϴϳϱ
ϰ͘ϵϲϴ
ϵ͘ϳϳϴ

Ϯϭ͘ϱ͘ZŝƐĐŽĚĞĐąŵďŝŽ

ŵϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵşĂĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐĂƉĂŐĂƌ;ŝŵƉŽƌƚĂĕƁĞƐͿĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐĞŵŵŽĞĚĂĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌĂ
ƚŽƚĂůŝǌĂŶĚŽZΨϰϭ͘

Ϯϭ͘ϲ͘ZŝƐĐŽĚĞƚĂǆĂĚĞũƵƌŽƐ

K'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵŝĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞǆƉŽƐƚŽƐĂŽƌŝƐĐŽĚĞǀĂƌŝĂĕĆŽĚĂƐƚĂǆĂƐĚĞũƵƌŽƐ͘hŵĂ
ĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĨŽŝĚĞƐĞŶǀŽůǀŝĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽĂĞǆƉŽƐŝĕĆŽăǀĂƌŝĂĕĆŽĚŽ/ĚĞϬ͕ϵϵйŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘ĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚŽƐĂƚŝǀŽƐĞƉĂƐƐŝǀŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐƐƵũĞŝƚŽƐăƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂƚĂǆĂ
ĚĞũƵƌŽƐĞƐƚĄĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĐŽŶĨŽƌŵĞƐĞŐƵĞ͘

ǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂŶĄůŝƐĞĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌŽƵƵŵĂĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽĞ
Ƶŵ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ũƵƌŽƐ ĚŽ / ĚĞ Ϯϱй Ğ ϱϬй͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŶŽ ƉŽƚĞŶĐŝĂů ŝŵƉĂĐƚŽ ŶŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ͘




ƉůŝĐĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
WĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ǆƉŽƐŝĕĆŽůşƋƵŝĚĂ

ϮϬϭϴ

Ϯϭϰ
;ϯϭϭͿ
;ϵϳͿ

Ϯϱй

;ϯͿ
ϱ
Ϯ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ĂŝǆŽ
ϱϬй

;ϳͿ
ϭϬ
ϯ

Ϯϱй

ϯ
;ϱͿ
;ϮͿ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ůƚŽ
ϱϬй

ϳ
;ϭϬͿ
;ϯͿ


Ϯϭ͘ϳ͘'ĞƐƚĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂů

KƉƌŝŶĐŝƉĂůŽďũĞƚŝǀŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůĚŽ'ƌƵƉŽĠĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂůŝƋƵŝĚĞǌ͕ŵŝƚŝŐĂĕĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞŐĞƐƚĆŽĞĨŝĐŝĞŶƚĞĚŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŐŝƌŽ͕ďƵƐĐĂŶĚŽĂƉŽŝĂƌŽŶĞŐſĐŝŽĞŵĂǆŝŵŝǌĂƌŽǀĂůŽƌĂŽ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͘

K 'ƌƵƉŽ ƉŽƐƐƵŝ ĐĂƌƚĞŝƌĂ ĚĞ ƌĞĐĞďşǀĞŝƐ ă ĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽ ĐĂƐŽ ŽƉƚĞ ƉŽƌ ĂŶƚĞĐŝƉĂƌ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĐĂŝǆĂĞͬŽƵĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐƐƵĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĐŽŶƚƌĂƚƵĂŝƐ͘



ϮϮ͘ KZdhZ^'hZK^


ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐĚŽ'ƌƵƉŽ͕ĞŵϮϬϭϴ͕ĐŽŵƉƌĞĞŶĚŝĂ͗




ZŝƐĐŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZŝƐĐŽĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞĚĞŵĞƌĐĂĚŽƌŝĂƐ
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝů





ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϭ͘ϲϱϮ
Ϯϭ͘ϭϱϯ
ϮϬ

ϰϭ
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'ZhWK/'Z^/>^͘͘



Ϯϯ͘ W>EKKWO^O^


WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ


K'ƌƵƉŽŽĨĞƌĞĐĞĂƐĞƵƐĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŽƉĕĆŽĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐĐƵũĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĞƐƚĆŽ
ĚĞƐĐƌŝƚĂƐ ĂďĂŝǆŽ͘ Ɛ ŽƉĕƁĞƐ ƐĆŽ ĂůŝĞŶĂĚĂƐ͕ ĐŽŵ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ă ǀŝƐƚĂ͕ ĂŽ ƐĞƵ ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂ ƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ŽƵƚŽƌŐĂ͘ K ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ
ĞǆĐůƵŝŽĞĨĞŝƚŽĚĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽƋƵĞŶĆŽƐĞďĂƐĞŝĂŵŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͘


ĂĚĂ ŽƉĕĆŽ ĂĚƋƵŝƌŝĚĂ ĚĄ ĂŽ ƐĞƵ ƉƌŽƉƌŝĞƚĄƌŝŽ ŽĚŝƌĞŝƚŽ ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞƵŵĂ ĂĕĆŽ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ ƉŽƌ
ƉƌĞĕŽ ƉƌĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ŽƉĕĆŽ͘ K ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ͕ ŶĂ ĚĂƚĂ ĚĞ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂƐŽƉĕƁĞƐ͕ƐĞƌĄƚĂŵďĠŵƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĂĐƌĠĚŝƚŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ͘KǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐ
ŽƉĕƁĞƐŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐŶĆŽƐŽĨƌĞĂůƚĞƌĂĕĆŽĂƉſƐĂĚĂƚĂĚĂŽƵƚŽƌŐĂ͘


KĚŝƌĞŝƚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂŽƉĕĆŽĞƐƚĄĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚŽăƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĚŽƐĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐŶŽ'ƌƵƉŽ͕ƌĂǌĆŽ
ƉĞůĂƋƵĂůĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚŽƐĚĞƚĂůŚĞƐĚŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŽƉĕĆŽŽďĞĚĞĐĞăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĞĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ĚŽWϭϬͬ/&Z^Ϯ͘

WůĂŶŽĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĐŽŵƉƌĂĚĞĂĕƁĞƐ


ŵϭϲĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ͕Ž'ƌƵƉŽĂƉƌŽǀŽƵǀŝĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽĚŽ
ƉůĂŶŽ ĚĞ ŽƉĕƁĞƐ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ǀĞŶĚĂ Ă ƐĞƵƐ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͕ ůŝŵŝƚĂĚŽ Ă ϱϲϯ͘ϭϲϵ͘Ϭϴϰ ĂĕƁĞƐ
;ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚĞ ϭϬй ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ƚŽƚĂŝƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ Ğŵ ϮϬϭϴͿ͘ ^ĆŽ ĞůĞŐşǀĞŝƐ ĂŽ ƉůĂŶŽ ŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ ĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐ Ğ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽƐ ƉĞůŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ZĞĐƵƌƐŽƐ ,ƵŵĂŶŽƐ Ğ
ŶŽŵĞĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘


WĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐƉůĂŶŽƐĚĞŽƉĕƁĞƐ͕ŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĠĞƐƚŝŵĂĚŽŶĂĚĂƚĂĚĂŽƵƚŽƌŐĂͬǀĞŶĚĂƵƐĂŶĚŽŽŵŽĚĞůŽ
ĚĞƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽůĂĐŬΘ^ĐŚŽůĞƐ͕ĂũƵƐƚĂĚŽƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌŽƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚŽĚĂWϭϬĚĞ
ƋƵĞƉƌĞŵŝƐƐĂƐƐŽďƌĞĚĞĐĂŝŵĞŶƚŽĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĂŶƚĞƐĚŽĨŝŶĂůĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂŶĆŽ
ƉŽĚĞŵŝŵƉĂĐƚĂƌŽǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂŽƉĕĆŽ͘


ƐŽƉĕƁĞƐĐŽŵƉƌĂĚĂƐƉĞůŽƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐĚŽWůĂŶŽƐĞƚŽƌŶĂƌĆŽƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĂƉƚĂƐĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕
ŝƐƚŽ Ġ͕ ƐĞƌĆŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƐ ͞KƉĕƁĞƐ sĞƐƚŝĚĂƐ͕͟ Ğŵ ĂƚĠ ϱ ĂŶŽƐ͘ ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐŽŵĞŶƚĞĨĂƌĄũƵƐăƐKƉĕƁĞƐsĞƐƚŝĚĂƐŶĂĚĂƚĂĚŽƐĞƵĞƐůŝŐĂŵĞŶƚŽ͘


ƐŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĞƐƚĆŽĚĞƚĂůŚĂĚĂƐĂƐĞŐƵŝƌ͗








^ĂůĚŽŶŽŝŶşĐŝŽĚŽƉĞƌşŽĚŽ
ŽŶĐĞĚŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽ
WƌĞƐĐƌŝƚĂƐƉŽƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐŶĆŽĂƚĞŶĚŝĚĂƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽ
^ĂůĚŽŶŽĨŝŵĚŽƉĞƌşŽĚŽ

YƵĂŶƚŝĚĂĚĞ
ĚĞŽƉĕƁĞƐ

Ͳ
ϯϰϳ
Ͳ
ϯϰϳ

ϮϬϭϴ
WƌĞĕŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽͲ
ZΨ

Ͳ
ϭ͕Ϯϱ
Ͳ


ƐŽƉĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽĞŵϮϬϭϴƉŽƐƐƵşĂŵƉƌĞĕŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞϭ͕Ϯϱ;ĞŵZΨ
ƉŽƌŽƉĕĆŽͿ͕ĞƉƌĂǌŽĐŽŶƚƌĂƚƵĂůŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĚĞϰĂŶŽƐ͘


KǀĂůŽƌũƵƐƚŽƚŽƚĂůĚĂƐŽƉĕƁĞƐƉĂŐĂƐƉĞůŽƐĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞƐĞŵϮϬϭϴĨŽŝĚĞZΨϬ͕ϲ͘


K ǀĂůŽƌ ũƵƐƚŽ ŵĠĚŝŽ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ĚĂƐ ŽƉĕƁĞƐ Ğ ƉƌĞŵŝƐƐĂƐ ƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ ŶĂ ĂƉůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ
ƉƌĞĐŝĨŝĐĂĕĆŽĚĞŽƉĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽ͕ƉĂƌĂĂƐ͞KƵƚŽƌŐĂƐ͟ĚĞϮϬϭϴ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗
;ŝͿǀĂůŽƌũƵƐƚŽĚĂƐŽƉĕƁĞƐĐŽŶĐĞĚŝĚĂƐ͖;ŝŝͿƉƌĞĕŽĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞZΨϭ͕Ϯϱ͖;ŝŝŝͿĞƐƚŝŵĂƚŝǀĂĚĞǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞ
ĞŵƚŽƌŶŽĚĞϮϭ͕ϵϯй͖;ŝǀͿĐĂƌġŶĐŝĂĚĞϱĂŶŽƐ͖Ğ;ǀͿƚĂǆĂůŝǀƌĞĚĞƌŝƐĐŽĚĞϱ͕ϯϳй͘


ǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞĞƐƉĞƌĂĚĂĨŽŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚŽĐĄůĐƵůŽĚĂǀŽůĂƚŝůŝĚĂĚĞŚŝƐƚſƌŝĐĂĚŽƉƌĞĕŽĚĂƐ
ĂĕƁĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞǀĂƌĞũŽĐŽŵĂĕƁĞƐůŝƐƚĂĚĂƐĞŵďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŵƵŶĚŝĂŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽƐϯĂŶŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ůĞǀĂŶĚŽĞŵĐŽŶƐŝĚĞƌĂĕĆŽĂǀŝĚĂĞƐƚŝŵĂĚĂĚĂŽƉĕĆŽ͘
ϰϮ
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Ϯϰ͘ Z^h>dKWKZK

WŽůşƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

KĐĄůĐƵůŽĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿďĄƐŝĐŽƉŽƌĂĕĆŽĠĨĞŝƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĂĚŝǀŝƐĆŽĚŽůƵĐƌŽ;ƉƌĞũƵşǌŽͿůşƋƵŝĚŽ
ĚŽ ƉĞƌşŽĚŽ͕ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͕ ƉĞůĂ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŵĠĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂĚĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽ͘

K ůƵĐƌŽ ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ ĚŝůƵşĚŽ ƉŽƌ ĂĕĆŽ Ġ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĂ ĚŝǀŝƐĆŽ ĚŽ ůƵĐƌŽ ;ƉƌĞũƵşǌŽͿ ůşƋƵŝĚŽ
ĂƚƌŝďƵşĚŽ ĂŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ĚŽ 'ƌƵƉŽ ƉĞůĂ ƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞ ŵĠĚŝĂ ƉŽŶĚĞƌĂĚĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
ĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽƐŽŵĂĚŽƐăƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞŵĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉĂƌĂ
ƉƌĞƐƵŵŝƌĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĚĞƚŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐĚŝůƵşĚĂƐ͘


ŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽŶĂEŽƚĂϮϲ;ůͿ͕ĞŵϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚŽŽŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽĚĂ
ƚŽƚĂůŝĚĂĚĞ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ ŶĂ ƉƌŽƉŽƌĕĆŽ ϭϬ ƉĂƌĂ ϭ͕ ƉĂƐƐĂŶĚŽ ĚĞ ϱ͘Ϭϲϴ͘ϱϮϭ͘ϳϱϱ ĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐƉĂƌĂϱϬϲ͘ϴϱϮ͘ϭϳϲĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͘dŽĚĂƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂŽŶƷŵĞƌŽĚĞ
ĂĕƁĞƐĨŽƌĂŵĂũƵƐƚĂĚĂƐƌĞƚƌŽĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƉĂƌĂƌĞĨůĞƚŝƌĞƐƚĞŐƌƵƉĂŵĞŶƚŽĚĞĂĕƁĞƐ͘


ƚĂďĞůĂĂƐĞŐƵŝƌŵŽƐƚƌĂŽĐĄůĐƵůŽĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽƉŽƌĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͗



EƵŵĞƌĂĚŽƌďĄƐŝĐŽ
WƌĞũƵşǌŽůşƋƵŝĚŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

ĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌďĄƐŝĐŽʹ;ŵŝůŚĂƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐͿ
ĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ
EƷŵĞƌŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ

WƌĞũƵşǌŽƉŽƌĂĕĆŽďĄƐŝĐŽ;ĞŵZΨͿ

EƵŵĞƌĂĚŽƌĚŝůƵşĚŽ
WƌĞũƵşǌŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽŵĞƐĞƐĂƚƌŝďƵşǀĞůĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

ĞŶŽŵŝŶĂĚŽƌĚŝůƵşĚŽ;ŵŝůŚĂƌĞƐĚĞĂĕƁĞƐͿ
WůĂŶŽĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ
EƷŵĞƌŽŵĠĚŝŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽĚĞĂĕƁĞƐĞŵĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ
DĠĚŝĂƉŽŶĚĞƌĂĚĂĚŝůƵşĚĂĚĂƐĂĕƁĞƐ

WƌĞũƵşǌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŝůƵşĚŽ;ĞŵZΨͿ



ϮϬϭϴ


;ϮϴͿ


ϱϬϲ͘ϴϱϮ
ϱϬϲ͘ϴϱϮ

;Ϭ͕ϬϲͿ


;ϮϴͿ


Ϯ͘ϭϭϮ
ϱϬϲ͘ϴϱϮ
ϱϬϴ͘ϵϲϰ

;Ϭ͕ϬϲͿ

Ϯϱ͘ dZE^O^EK/y










EŽƚĂ


ŝƐĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐƉĂƌĂĞŵƉƌĞƐĂƐ͞ZĞĂůƐƚĂƚĞ͟
ZĞĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ

ϭϭĞϭϲ͘Ϯ
ϭϭ



ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ϮϬϭϴ

Ͳ
Ͳ

ŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ
ϮϬϭϴ

ϭ͘ϮϭϬ
ϭ͘Ϯϰϭ



ϰϯ
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Ϯϲ͘ sEdK^^h^YhEd^

ĂͿ

ďͿ


ĐͿ

ĚͿ


ĞͿ

ĨͿ

ŐͿ


ƉĂƌƚŝƌĚĞĨĞǀĞƌĞŝƌŽĚĞϮϬϭϵŽ'ƌƵƉŽƉĂƐƐŽƵĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌĚĞƐƉĞƐĂƐĐŽŵƌŽǇĂůƚŝĞƐƉĞůŽƵƐŽĚĂ
ŵĂƌĐĂ ͞^Ăŵ͛Ɛ ůƵď͟Ğ ͞tĂůŵĂƌƚ͟ƉĂƌĂ Ž tĂůŵĂƌƚ h^͘ ǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ Ğŵ ĚĞǌĞŵďƌŽ ĚĞ
ϮϬϭϵŽ'ƌƵƉŽƋƵŝƚŽƵŽƐƐĂůĚŽƐĂĐƵŵƵůĂĚŽƐĚĞ/dd^ĞZŽǇĂůƚŝĞƐĐŽŵŽtĂůŵĂƌƚh^͘
ŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵ͕ĨŽŝĐŽŶĐůƵşĚŽŽĂũƵƐƚĞĨŝŶĂůŶŽĐĄůĐƵůŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞăŽďƌŝŐĂĕĆŽĚŽ'ƌƵƉŽĐŽŵ
ŽtĂůŵĂƌƚh^ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞĚŽƌĞƐŐĂƚĞĚĞĂĕƁĞƐĚĂW^ƌĞĂůŝǌĂĚŽƉĞůŽtĂůŵĂƌƚh^͘KĂũƵƐƚĞ
ĨŝŶĂů ƌĞƐƵůƚŽƵ Ğŵ ƵŵĂ ƌĞĚƵĕĆŽ ĚĞ ZΨϱϱ ŵŝůŚƁĞƐ ĚŽ ǀĂůŽƌ ĐĂůĐƵůĂĚŽ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ZΨϮϱϭ
ŵŝůŚƁĞƐ͘KǀĂůŽƌĚŽĂũƵƐƚĞƐĞƌĄĂĐƌĞƐĐŝĚŽĚĞĞŶĐĂƌŐŽƐŵĞŶƐĂŝƐăƚĂǆĂĚĞϭϭϬйĚŽ/͕ĚĞƐĚĞ
ĂĚĂƚĂĚĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽ͘
ŵĂďƌŝůĚĞϮϬϭϵĨŽŝĂĐŽƌĚĂĚŽĞŶƚƌĞĂƐƉĂƌƚĞƐŽĐĄůĐƵůŽĨŝŶĂůĚĞĂũƵƐƚĞĚĞƉƌĞĕŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞ
ĚĞ ZΨϱϱ͕ ƋƵĞ ĨŽŝ ĚĞĚƵǌŝĚŽ ĚŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ŝŶŝĐŝĂů͘ K ƐĂůĚŽ ĂƚƵĂůŝǌĂĚŽ ƉĞůŽ / Ğŵ ϮϬϭϵ Ġ ĚĞ
ZΨϮϭϰ͘
ŵ ũƵŶŚŽ ĚĞ ϮϬϭϵ͕ ĨŽƌĂŵ ŝŶŝĐŝĂĚĂƐ ĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽ &ƵŶĚŽ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ Ğŵ ŝƌĞŝƚŽƐ
ƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ʹ &ϱϬϬ WůƵƐ ;&/Ϳ͕ ĐƵũŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞĨŝŶŝĚŽ Ğŵ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ Ġ Ž ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ Ğŵ
ĚŝƌĞŝƚŽƐ ĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƐŽď Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ ĨĞĐŚĂĚŽ͕ ƌĞŐŝĚŽ ƉĞůĂ /ŶƐƚƌƵĕĆŽ
sDϯϱϲͬϬϭ͕ƉĞůŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĞƉĞůĂƐĚĞŵĂŝƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐƋƵĞůŚĞ
ĨŽƌĞŵĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞĂĚƋƵŝƌŝƌĚŝƌĞŝƚŽƐĐƌĞĚŝƚſƌŝŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĚŽĐŽŶƚĂƐ
ĂƉĂŐĂƌĚŽ'ƌƵƉŽũƵŶƚŽĂŽƐƐĞƵƐĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌĞƐ͘K&/ĠƵŵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞWƌŽƉſƐŝƚŽƐƉĞĐşĨŝĐŽ
ĐƵũĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƐĆŽĐŽŶĚƵǌŝĚĂƐƐƵďƐƚĂŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŵĨƵŶĕĆŽĚĂƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚŽ'ƌƵƉŽ͘KƐƉƌĂǌŽƐĚĂƐƐĠƌŝĞƐĚŽ&/ƐĆŽĚĞϮϰŵĞƐĞƐĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞϮϵ
ĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϵ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĞƐƚĞƉƌĂǌŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĞƐƚĞŶĚŝĚŽĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽƐYƵŽƚŝƐƚĂƐĚŽ&ƵŶĚŽ
ƌĞƵŶŝĚŽƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞYƵŽƚŝƐƚĂƐ͘
ŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵĨŽŝŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽĐĂƉŝƚĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϳϱϬ;ZΨϳϵϳĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ/Ϳ͕Ğ
ĞŵĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϮϭĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽƐZΨϰϬϬ͕ĂƐĞƌĞŵĂƚƵĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůŽ/ĚĞƐĚĞĂ
ĚĂƚĂĚĂŵƵĚĂŶĕĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞ͘
ŵ ϲ ĚĞ ƐĞƚĞŵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ŽĐŽƌƌĞƵ Ă ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ĚŝƌĞƚĂ sĞƌĂŶĞŝŽ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ>ƚĚĂ͘ƉĞůĂŽŵƉƌĞĕŽ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘
ŵ Ϯϵ ĚĞ ŽƵƚƵďƌŽ ĚĞ ϮϬϭϵ ŽĐŽƌƌĞƵ Ă ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĂ ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂ ŝŶĚŝƌĞƚĂ ůƵďĞ ĚĞ
DƵůƚŝĨŝĚĞůŝǌĂĕĆŽʹŽŵĐůƵďĞ>ƚĚĂ͘ƉĞůĂŽŵƉƌĞĕŽ^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽƐĚŽEŽƌĚĞƐƚĞ>ƚĚĂ͘

ŚͿ

ŵĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵĨŽƌĂŵƐƵďƐĐƌŝƚĂƐϯϱϮ͘ϱϱϱ͘ϳϬϯŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͕ƐĞŵ
ǀĂůŽƌ ŶŽŵŝŶĂů ƉŽƌ Ƶŵ ƉƌĞĕŽ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ƚŽƚĂů ĚĞ ZΨϭϲϱ͘ EĞƐƚĞ ŵĞƐŵŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĨŽŝ
ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞ ĚĞ ZΨϱϳ͕ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĂƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ĂƚŝǀŽ
ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞƐĐƌŝƚŽŶĂŶŽƚĂϮϲ͕ďĞŵĐŽŵŽƌĞĂůŝǌĂĚŽ
ĂŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůǀŝĂƌĞĚƵĕĆŽĚĞƌĞƐĞƌǀĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĞŵϬϭĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϵ͕
ŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϳϱ͘

ŝͿ

ŵũĂŶĞŝƌŽĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽĨŽŝĂƵƚƵĂĚŽƉŽƌĚĠďŝƚŽƐĚĞW/^ĞK&/E^ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŽƉĞƌşŽĚŽĚĞ
ϮϬϭϱ ĂϮϬϭϳ͕ ŶŽ ŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞ ZΨϯϬϵ͘ EĂ ŽƉŝŶŝĆŽ ĚŽƐ ĂƐƐĞƐƐŽƌĞƐ ůĞŐĂŝƐ͕ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ƉĞƌĚĂĠ
ƉŽƐƐşǀĞůĞĞŶĐŽŶƚƌĂͲƐĞĞŵĨĂƐĞĚĞƌĞĐƵƌƐŽ͘K'ƌƵƉŽƉŽƐƐƵŝƉƌŽĐĞƐƐŽƐĐŽŵĚĞĐŝƐĆŽĨĂǀŽƌĄǀĞů
ĞŵŐƌĂƵƌĞĐƵƌƐĂů͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăŵĞƐŵĂƚĞƐĞ͘

ũͿ

ŵϯϬĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽƌĞĐŽŶŚĞĐĞƵĂƚŝǀŽĨŝƐĐĂůĚŝĨĞƌŝĚŽŶŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚĞZΨϮ͘ϰϮϯ͕
ZΨϵϬϴĐŽŵƌĞůĂĕĆŽĂĚŝĨĞƌĞŶĕĂƐƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂƐĞZΨϭ͘ϱϭϱĚĞƉƌĞũƵşǌŽƐĨŝƐĐĂŝƐŶĂĞǆƚĞŶƐĆŽĞŵ
ƋƵĞĨŽŝĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƉƌŽǀĄǀĞůƋƵĞůƵĐƌŽƐƚƌŝďƵƚĄǀĞŝƐĨƵƚƵƌŽƐĞƐƚĂƌĆŽĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘









ϰϰ
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ŬͿ

ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ

ŵũƵŶŚŽĚĞϮϬϮϬŽ'ƌƵƉŽƌĞŶĞŐŽĐŝŽƵŽƐƚĞƌŵŽƐĚĞϰϰĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĂůƵŐƵĞůĚĞƐƵĂƐůŽũĂƐ
ĨşƐŝĐĂƐ͕ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽŽƉƌĂǌŽĚĞĐĂƌġŶĐŝĂĞǀŝŐġŶĐŝĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞ>ŽĐĂĕĆŽ͘KƐ
ĞĨĞŝƚŽƐ ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƚĂǆĂ ĚĞ ĚĞƐĐŽŶƚŽ ƌĞǀŝƐĂĚĂ Ğ ƌĞŵĞŶƐƵƌĂĚĂ ĚŽƐ ƉĂƐƐŝǀŽƐ ĚĞ
ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚŽĨŽƌĂŵƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚŽƐĞŵĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚŝĚĂĚŽĂƚŝǀŽĚĞĚŝƌĞŝƚŽĚĞƵƐŽŶĂĚĂƚĂĚĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽ͘ƚĂǆĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŶĂĚĂƚĂĚĂƌĞŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽĨŽŝĚĞϭϬ͕ϯй͘

ŵϭϰĚĞŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͕ŽƐĐŝŽŶŝƐƚĂƐĂƉƌŽǀĂƌĂŵĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĚĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
dŽƌĐŚ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ sĂůƋƵşƌŝĂ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ
^͕͘͘ 'ŝďƌĂůƚĂƌ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ DŝĚǁĂǇ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘<ƵƌƐŬŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͕͘͘ƵůŐĞŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘  WĂĐşĨŝĐŽ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͕͘͘ KǀĞƌůŽƌĚ
ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘ Ğ <ŚĂƌŬŽǀ ŵƉƌĞĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐ Ğ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘
;͞^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͟Ϳ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐƉŽƌŶŽƐƐŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƌĂǌŝů,ŽůĚŝŶŐƐ^Đ^Ğ&/WDŽŵĞŶƚƵŵ͕ŶĂƐ
ŵĞƐŵĂƐƉƌŽƉŽƌĕƁĞƐĚĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐŶŽ'ƌƵƉŽ͕ĐŽŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞ
ĚĞ ĐŽŶŐƌĞŐĂƌ ƚŽĚĂƐ ĂƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ƐŽď Ž ĐŽŶƚƌŽůĞ ĚŝƌĞƚŽ ŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚŽ ĚŽ 'ƌƵƉŽ͘  ƌĞĨĞƌŝĚĂ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĨŽŝ ĂƉƌŽǀĂĚĂ ƐŽď ĐŽŶĚŝĕĆŽ ƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂ͕ ǀŝŶĐƵůĂŶĚŽ Ž ĨĞĐŚĂŵĞŶƚŽ ĚĂ
ƚƌĂŶƐĂĕĆŽƋƵĂŶĚŽĚŽĂŶƷŶĐŝŽĚĞŝŶşĐŝŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƉƷďůŝĐĂĚŽ/WK͘hŵĂǀĞǌĐƵŵƉƌŝĚĂĂ
ĐŽŶĚŝĕĆŽƐƵƐƉĞŶƐŝǀĂĂĐŝŵĂ͕Ă/ŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐĞƐƚĂƌĄĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞĞĨŝĐĂǌĞĚĞǀĞƌͲ
ƐĞͲĄƉƌŽĐĞĚĞƌăƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĂƚŽƚĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐĂŽ'ƌƵƉŽ͘
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ĚĞƵͲƐĞ ƉĞůŽ ƐĞƵ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽǀĂůŽƌƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĐŽŶƚĄďŝů͕ĐŽŵŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽƐƉƌŝŶĐşƉŝŽƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞĂĐĞŝƚŽƐ
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ʕ &ŽŝƌĞĂůŝǌĂĚŽŽƌĞƐŐĂƚĞĚĞϴϱ͘ϯϲϰ͘ϱϳϲ;ŽŝƚĞŶƚĂĞĐŝŶĐŽŵŝůŚƁĞƐ͕ƚƌĞǌĞŶƚĂƐĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƋƵĂƚƌŽ
ŵŝůĞƋƵŝŶŚĞŶƚĂƐĞƐĞƚĞŶƚĂĞƐĞŝƐͿĂĕƁĞƐĚĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂDŽŵĞŶƚƵŵʹ&ƵŶĚŽĚĞ/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ
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Cargo do responsável
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Vagner Ricardo Alves

Nome responsável técnico
DATA_INICIO_ATUACAO
17/10/2018

CPF
084.811.888-08
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Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 4º ao 12º Andares, Vila São Francisco, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04711-130, Telefone (11) 51861922, e-mail: valves@deloitte.com

Endereço

Os serviços contratados compreendem: (i) auditoria independente das demonstrações financeiras da Companhia relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP) e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS); (ii) revisões trimestrais das
informações financeiras trimestrais para os períodos findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2019 e 2020;
(iii) prestação de serviços no âmbito da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia em 2020; e (iv) serviços
profissionais de assessoria relacionados com revisão do processo de gestão de riscos e de compliance; e (v) serviços
profissionais de assessoria relacionados a revisão tributária.

Descrição do serviço contratado

Não aplicável.

17/10/2018

Data Início

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

49.928.567/0001-11

CPF/CNPJ

Não houve substituição de auditores no período.

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Nome/Razão social

Justificativa da substituição

Nacional

Tipo auditor

O montante total de remuneração dos auditores independentes no último exercício social foi de:
(i) serviços de auditoria – R$5.831.892,14;
(ii) serviços de assessoria - revisão do processo de gestão de risco e compliance – R$416.684,00; e
(iii) serviços de assessoria - revisão tributária – R$ 400.641,94.

385-9

Código CVM

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

SIM

Versão : 1

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2.3 - Outras informações relevantes
Todas as informações relevantes e pertinentes a este item 2 foram divulgadas nos itens acima.
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5,650000
5,53

Resultado Diluído por Ação

14,440000

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

5.421.077.458

3.064.000.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

3.785.000.000,00

15.708.000.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Resultado Bruto

17.823.000.000,00

7.827.000.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Individual

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

0,01

0,010000

8,790000

5.421.077.458

4.000.000,00

4.939.000.000,00

20.579.000.000,00

14.679.000.000,00

4.763.000.000,00

Exercício social (31/12/2019)

-0,06

-0,060000

7,250000

5.068.521.755

-28.000.000,00

2.135.000.000,00

9.535.000.000,00

12.150.000.000,00

3.677.000.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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0,00

0,000000

0,000000

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercício social (31/12/2017)
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0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D

,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDGLYXOJRXQRV~OWLPRVGRLVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGHDVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWR
SHUFHQWXDO 







(%,7'$







0DUJHP(%,7'$







(%,7'$$MXVWDGR













0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
2 (%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  RX /$-,'$ /XFURV
$QWHVGH-XURV,PSRVWRV'HSUHFLDo}HVH$PRUWL]Do}HV pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOGLYXOJDGDSHOD
&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&90QFRQFLOLDGDFRPVXDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV2(%,7'$FRQVLVWHQROXFUR SUHMXt]R OtTXLGRDMXVWDGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
SHODVUHFHLWDVHGHVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHSHODVGHVSHVDVHFXVWRVGH
GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR $ 0DUJHP (%,7'$ p FDOFXODGD SHOD GLYLVmR GR (%,7'$ SHOD UHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGD
2 (%,7'$ $MXVWDGR UHSUHVHQWD XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD TXH
FRUUHVSRQGHDR(%,7'$DFUHVFLGRGHLWHQVQmRUHFRUUHQWHVRXQmRRSHUDFLRQDLVFRPRUHYHUVmRGH
LPSDLUPHQWGHVSHVDVFRPUHLQDXJXUDomRGHORMDVHFUpGLWRVH[WHPSRUkQHRV FUpGLWRGDH[FOXVmRGH
,PSRVWR VREUH &LUFXODomR GH 0HUFDGRULDV H 6HUYLoRV ³,&06´  QD EDVH GH 3,6&2),16  HQWUH
RXWURV$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRSRUVXDYH]pFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$$MXVWDGRSHOD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
2(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRPHGLGDVGH
OXFUR HP FRQIRUPLGDGH FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO ³%5 *$$3´  QHP SHODV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR±Internacional Finacial Reporting Standards ³,)56´ 
HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ³,$6%´ QmRUHSUHVHQWDPRIOX[RGHFDL[D
SDUDRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPRVXEVWLWXWRVSDUDROXFUROtTXLGR
SUHMXt]R  GR H[HUFtFLR RX GR SHUtRGR FRPR LQGLFDGRUHV GR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO FRPR
VXEVWLWXWRV GR IOX[R GH FDL[D FRPR LQGLFDGRU GH OLTXLGH] RX FRPR EDVH SDUD D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV 1mR SRVVXHP XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGHP QmR VHU FRPSDUiYHLV D PHGLGDV FRP
WtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
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E
&RQFLOLDomRHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV
(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWR
SHUFHQWXDO 
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGRGRH[HUFtFLR
 ,53-&66/FRUUHQWHHGLIHULGR











 







 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR







 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR













&UpGLWRVWULEXWiULRV





 

2XWURV  





 

(%,7'$


(%,7'$$MXVWDGR














0DUJHP(%,7'$







0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR







5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD



,QFOXLVXEVWDQFLDOPHQWHUHYHUVmRGHLPSDLUPHQW DMXVWHQHJDWLYRGH 5PLOK}HVHPGHVHWHPEUR GH 5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH HFXVWRVFRPUHLQDXJXUDomRGHORMDV
DMXVWHSRVLWLYRGH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH]HURHPGH
GH]HPEURGH HQWUHRXWURV

F
([SOLFDURPRWLYRSHORTXDOHQWHQGHTXHWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pPDLVDSURSULDGRSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomR
ILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVSRUTXHPRVWUDRYHUGDGHLUROXFURFRQWiELODSDUWLUGDV
DWLYLGDGHVJHQXLQDPHQWHOLJDGDVDRVHXREMHWRVRFLDOVHQGRXVDGRVLQWHUQDPHQWHFRPRPHGLGDV
SDUDDYDOLDUSURGXWLYLGDGHHHILFLrQFLDHGHPRQVWUDQGRVH~WLOSDUDDYDOLDURGHVHPSHQKRHFRQ{PLFR
ILQDQFHLURGD&RPSDQKLD2(%,7'$UHSUHVHQWDDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DGD&RPSDQKLDRX
VHMD LQGLFD D FDSDFLGDGH GD HPSUHVD HP JHUDU FDL[D D SDUWLU GH VHXV DWLYRV RSHUDFLRQDLV $OpP
GLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(%,7'$RIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHVXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGD
VXDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVHVXDFDSDFLGDGHGHREWHUQRYRVILQDQFLDPHQWRV
SDUDVHXVLQYHVWLPHQWRVHFDSLWDOGHJLUR
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHD0DUJHP(%,7'$pDPHGLomRPDLVDSURSULDGDSDUDDSUHVHQWDUFRUUHWDPHQWH
D VXD PDUJHP H UHVXOWDGR GH VXDV RSHUDo}HV 'HPRQVWUD HP WHUPRV UHODWLYRV R GHVHPSHQKR GDV
DWLYLGDGHVOLJDGDVDRQHJyFLRHSHUPLWHDFRPSDUDELOLGDGHHQWUHSHUtRGRVGLYHUVRV$0DUJHP(%,7'$p
SURYDYHOPHQWHDPpWULFDPDLVFRQKHFLGDHXWLOL]DGDSDUDDQiOLVHGRVUHVXOWDGRVGDVFRPSDQKLDV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRVmRPDLVDSURSULDGRV
SDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVMiTXH
IXQFLRQDPFRPRIHUUDPHQWDVFRPSDUDWLYDVSDUDPHQVXUDUSHULRGLFDPHQWHRQRVVRGHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDOHSDUDHPEDVDUGHFLV}HVGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWD
TXH R (%,7'$ $MXVWDGR RIHUHFH DRV LQYHVWLGRUHV XPD PHOKRU FRPSUHHQVmR GH VXD HVWUXWXUD
ILQDQFHLUDHPWHUPRVGHSHUIRUPDQFH
$&RPSDQKLDXWLOL]DR(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFRPR
PHGLGDVGHSHUIRUPDQFHSDUDHIHLWRJHUHQFLDOHSDUDFRPSDUDomRFRPHPSUHVDVVLPLODUHV(PERUDR
(%,7'$SRVVXDXPVLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90Q
D&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDVDGRWDUmRHVVH
VLJQLILFDGRSDGUmR1HVVHVHQWLGRFDVRRVLJQLILFDGRSDGUmRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90Q
QmR VHMD DGRWDGR SRU RXWUDV VRFLHGDGHV R (%,7'$ GLYXOJDGR SHOD &RPSDQKLD SRGH QmR VHU
FRPSDUiYHODR(%,7'$GLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWH
jHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90QSRUHPSUHVDVTXHQmRIRUDPREULJDGDVDUHWLILFiODV
SRGHPQmRDGRWDURVLJQLILFDGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90Q
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(PGHRXWXEURGHRV$FLRQLVWDVDSURYDUDPDLQFRUSRUDomRGHDo}HVGDVVRFLHGDGHV7RUFK
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$9DOTXtULD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$*LEUDOWDU
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ 0LGZD\ (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ .XUVN
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ %XOJH (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ 3DFtILFR
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$2YHUORUG(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$H.KDUNRY
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³6RFLHGDGHV´  FRQWURODGDV SRU QRVVRV DFLRQLVWDV %UD]LO
+ROGLQJV 6F6 H ),3 0RPHQWXP QDV PHVPDV SURSRUo}HV GH VXDV UHVSHFWLYDV SDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV QR *UXSR FRP D ILQDOLGDGH GH FRQJUHJDU WRGDV DV HQWLGDGHV VRE R FRQWUROH GLUHWR RX
LQGLUHWR GR *UXSR $ UHIHULGD LQFRUSRUDomR GH Do}HV IRL DSURYDGD VRE FRQGLomR VXVSHQVLYD
YLQFXODQGRRIHFKDPHQWRGDWUDQVDomRTXDQGRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGHGLVWULEXLomRS~EOLFDGR,32
8PDYH]FXPSULGDDFRQGLomRVXVSHQVLYDDFLPDDLQFRUSRUDomRGHDo}HVHVWDUiDXWRPDWLFDPHQWH
HILFD]HGHYHUVHiSURFHGHUjWUDQVIHUrQFLDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGDV6RFLHGDGHVDR
*UXSR$DYDOLDomRGDVDo}HVGDV6RFLHGDGHVSDUDILQVGDLQFRUSRUDomRGHDo}HVGHXVHSHORVHX
UHVSHFWLYR YDORU SDWULPRQLDO FRQWiELO FRP REVHUYkQFLD GRV SULQFtSLRV GH FRQWDELOLGDGH DFHLWRV QR
%UDVLOHGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQDOHJLVODomRVRFLHWiULD
(PGHRXWXEURGHIRLGHOLEHUDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDRVVHJXLQWHVHYHQWRV
VRFLHWiULRV
•

2JUXSDPHQWRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDjSURSRUomRGH'HVWDIRUPDR
FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SDVVDUi D VHU UHSUHVHQWDGR SRU  TXLQKHQWRV H
TXDUHQWDHGRLVPLOK}HVFHQWRHVHWHPLOHVHWHFHQWRVHTXDUHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDV
QRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO

•

)RLUHDOL]DGRRUHVJDWHGH RLWHQWDHFLQFRPLOK}HVWUH]HQWDVHVHVVHQWDHTXDWUR
PLOHTXLQKHQWDVHVHWHQWDHVHLV Do}HVGDDFLRQLVWD0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWR
HP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDSHORYDORUGH5 5DWXDOL]DGR
SHOR &',  $V  RLWHQWD H FLQFR PLOK}HV WUH]HQWDV H VHVVHQWD H TXDWUR PLO H
TXLQKHQWDV H VHWHQWD HVHLV Do}HV GDDFLRQLVWD0RPHQWXP ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD IRUDP SUHYLDPHQWH FRQYHUWLGDV HP Do}HV SUHIHUHQFLDLV
UHVJDWiYHLV H[FOXVLYDPHQWH SDUD ILQV GH UHIHULGR UHVJDWH (VWH UHVJDWH IRL DSURYDGR VRE
FRQGLomRUHVROXWLYDGHYHQGRVHUDXWRPDWLFDPHQWHUHYRJDGRFRPUHWRUQRDRVWDWXVTXRDQWH
FDVR QmR RFRUUD D SXEOLFDomR GR $Q~QFLRGH ,QtFLR GH 'LVWULEXLomR 3~EOLFDGDV $o}HV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD DWp D GDWD OLPLWH GH  GH DEULO GH  2 UHVJDWH IRL DSURYDGR
PHGLDQWHDDSOLFDomRGHUHVHUYDVGHFDSLWDOH[LVWHQWHVQD&RPSDQKLDQRPHVPRYDORUWRWDO
HJOREDOGH5 5DWXDOL]DGRSHOR&', HTXLWDGRQRPHVPRDWR
PHGLDQWH FRPSHQVDomR FRQWUD R GHYHU GH LQWHJUDOL]DomR GH FDSLWDO VRFLDO HP DEHUWR GD
&RPSDQKLD QR PHVPR H[DWR YDORU GHYLGR SHOR 0RPHQWXP ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD GH IRUPD TXH R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SDVVD D HVWDU
WRWDOPHQWHLQWHJUDOL]DGR

•

2 :DOPDUW 86 H[HUFHX D RSomR GH FRQYHUWHU R YDORU GR SULQFLSDO 5  GR
PRQWDQWHD UHFHEHUTXH GHWLQKDFRPD &RPSDQKLD QRWD  HP FDSLWDO )RL DSURYDGD D
HPLVVmRSHOD&RPSDQKLDGH%{QXVGH6XEVFULomRHPIDYRUGD:07%UDVLOLDSHORSUHoR
GHHPLVVmRWRWDOGH5 XPUHDO VREFRQGLomRVXVSHQVLYDVHQGRRH[HUFtFLRGR%{QXV
GH6XEVFULomRFRQGLFLRQDGRjSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV
$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGHGHDEULOGH3RUWDQWRPHGLDQWH
DYHULILFDomRGHUHIHULGDFRQGLomRVXVSHQVLYDVHUmRHPLWLGDV TXDUHQWDHTXDWUR
PLOK}HVVHWHFHQWDVHGH]HQRYHPLOHWUH]HQWDVHYLQWHHVHLV Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDHPIDYRUGRYHtFXOR:DOPDUW86DRSUHoRWRWDOGH5
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








5HJUDVVREUH
UHWHQomRGHOXFURV

$OpP GDV UHVHUYDV OHJDLV R
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYr TXH DWp  GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR SRGH VHU
GHVWLQDGRSDUDDFRQVWLWXLomRGD
UHVHUYDOHJDODWpTXHHODDWLQMD
RVOLPLWHVIL[DGRVHPOHLHTXHR
YDORU QHFHVViULR SRGH VHU
GHVWLQDGR TXDQGR IRU R FDVR
SDUD D FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
SDUDFRQWLQJrQFLDVQRVWHUPRV
GRDUWLJRGD/HLQ
³/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV´ 

$OpP GDV UHVHUYDV OHJDLV R
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYr TXH DWp  GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR SRGH VHU
GHVWLQDGRSDUDDFRQVWLWXLomRGD
UHVHUYDOHJDODWpTXHHODDWLQMD
RVOLPLWHVIL[DGRVHPOHLHTXHR
YDORU QHFHVViULR SRGH VHU
GHVWLQDGR TXDQGR IRU R FDVR
SDUD D FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD
SDUDFRQWLQJrQFLDVQRVWHUPRV
GR DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HPGHPDLRGH

9DORUHVGDV
UHWHQo}HVGHOXFURV

1mRIRUDPUHDOL]DGDVUHWHQo}HV
GHOXFURVQHVVHH[HUFtFLRVRFLDO

1mRIRUDPUHDOL]DGDVUHWHQo}HV
GHOXFURVQHVVHH[HUFtFLRVRFLDO

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HPGHPDLRGH

5HJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
SUHYr TXH SHOR PHQRV  GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV
VHMD
DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXORGHGLYLGHQGRREULJDWyULR

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
SUHYr TXH SHOR PHQRV  GR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV
VHMD
DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXORGHGLYLGHQGRREULJDWyULR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HPGHPDLRGH

3HULRGLFLGDGHGDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

$ SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RX
VHMD GH GLVWULEXLomR DQXDO
SRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLD
SRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomROHYDQWDUEDODQoR
VHPHVWUDOHGHFODUDUGLYLGHQGRV
jFRQWDGHOXFURDSXUDGRQHVVHV
EDODQoRV$LQGDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR SRGHUi GHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV j
FRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRX
GHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV
QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX
VHPHVWUDO

$ SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RX
VHMD GH GLVWULEXLomR DQXDO
SRGHQGRWDPEpPD&RPSDQKLD
SRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomROHYDQWDUEDODQoR
VHPHVWUDOHGHFODUDUGLYLGHQGRV
jFRQWDGHOXFURDSXUDGRQHVVHV
EDODQoRV$LQGDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR SRGHUi GHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV j
FRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRX
GHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV
QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX
VHPHVWUDO

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HPGHPDLRGH

5HVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

&RQIRUPHREULJDomRFRQWUDWXDO
D &RPSDQKLD QmR SRGHUi
GLVWULEXLU GLYLGHQGRV DWp TXH
VHMD DPRUWL]DGR R YDORU
DFRUGDGR HQWUH D &RPSDQKLD H
VHXVDFLRQLVWDV

&RQIRUPHREULJDomRFRQWUDWXDO
D &RPSDQKLD QmR SRGHUi
GLVWULEXLU GLYLGHQGRV DWp TXH
VHMD DPRUWL]DGR R YDORU
DFRUGDGR HQWUH D &RPSDQKLD H
VHXV DFLRQLVWDV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HPGHPDLRGH

3ROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

1mR DSOLFiYHO GDGR TXH D
&RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

1mR DSOLFiYHO GDGR TXH D
&RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXHD&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGD
HPGHPDLRGH
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Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

0,000000

Dividendo distribuído total

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,000000

0,000000

4.000.000,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

0,000000

0,000000

-28.000.000,00

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000

0,000000

PÁGINA: 11 de 368

Pagamento dividendo

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPGHFODUDGRVSHOD&RPSDQKLDGLYLGHQGRVjFRQWDGH
OXFURVUHWLGRVQHPUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
9.996.000.000,00
9.916.000.000,00

Exercício Social

30/09/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

2,08188100

1,27711800

PÁGINA: 13 de 368

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possuía nenhum financiamento, título de dívida ou empréstimo em 31 de dezembro de 2019 e no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
)XQGRGH,QYHVWLPHQWRVHP'LUHLWRV&UHGLWyULRV
(P  GH MXQKR GH  IRUDP LQLFLDGDV DV RSHUDo}HV GR )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP 'LUHLWRV
&UHGLWyULRV±)3OXV ³),'&´ FRPRREMHWLYRGHGHVHQYROYHUXPDQRYDHVWUXWXUDGHDQWHFLSDomR
GHIDWXUDVDIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDYLVDQGRRIHUHFHUDOWHUQDWLYDGHJHVWmRGHFDL[DDVHXV
IRUQHFHGRUHVVHPDORFDomRGHFDL[DSUySULRGD&RPSDQKLD2REMHWRGR),'&FRQIRUPHGHILQLGRQR
UHJXODPHQWR HUD R LQYHVWLPHQWR HP GLUHLWRV FUHGLWyULRV FRQVWLWXtGR VRE D IRUPD GH FRQGRPtQLR
IHFKDGR SRUpP PLJURX SDUD LQYHVWLPHQWR HP GLUHLWRV FUHGLWyULRV FRQVWLWXtGR VRE D IRUPD GH
FRQGRPtQLR DEHUWR HP  GH DJRVWR GH  QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GR
5HJXODPHQWRHGDVGHPDLVGLVSRVLo}HVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVTXHOKHIRUHPDSOLFiYHLVFRPR
REMHWLYRSULQFLSDOGHDGTXLULUGLUHLWRVFUHGLWyULRVRULJLQDGRVGRFRQWDVDSDJDUGD&RPSDQKLDMXQWR
DRV VHXV IRUQHFHGRUHV 2 ),'& p XPD (QWLGDGH GH 3URSyVLWR (VSHFtILFR FXMDV DWLYLGDGHV VmR
FRQGX]LGDVVXEVWDQFLDOPHQWHHPIXQomRGDVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLVHVSHFtILFDVGD&RPSDQKLD
5HODWLYDPHQWHDR),'&D&RPSDQKLDSRVVXLGHVHXSDWULP{QLROtTXLGRHDFRQVROLGDomRGRIXQGR
QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VH MXVWLILFD SHOR IDWRGH VHU XPDHQWLGDGH GH SURSyVLWR HVSHFtILFR
FXMDV DWLYLGDGHV VmR FRQGX]LGDV VXEVWDQFLDOPHQWH HP IXQomR GDV QHFHVVLGDGHV RSHUDFLRQDLV
HVSHFtILFDVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DDVHXVIRUQHFHGRUHVDSRVVLELOLGDGHGHDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVSRU
PHLR GR ),'& R TXH SRVVLELOLWD DRV IRUQHFHGRUHV DQWHFLSDU UHFHEtYHLV GH DFRUGR FRP VXD
QHFHVVLGDGHGHIOX[RGHFDL[D$XWLOL]DomRGHVVDVOLQKDVpXPDRSomRGRIRUQHFHGRUHWHPFRPR
REMHWLYRIRUWDOHFHUDUHODomRFRPHUFLDOHQWUHDVSDUWHV2VDOGRDSDJDUGHIRUQHFHGRUHVQDFLRQDLV
HVWiOtTXLGRGRPRQWDQWHGH5DQWHFLSDGRHPGHVHWHPEURGH
$HVWUXWXUDGHFDSLWDOGR),'&HPGHVHWHPEURGHHVWiDVVLPUHSUHVHQWDGD
4XRWDV

6XERUGLQDGDV
6rQLRU
7RWDO

5HPXQHUDomR

 3/GR)XQGR

4XDQWLGDGH

9DORU













&',

&RQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV/LPLWDGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGHVWHLWHPHPUHODomR
DRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQVLGHUDPDFRQVWLWXLomRGD&RPSDQKLD
HPGHPDLRGHHLQFOXHP L UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFREULQGRRSHUtRGRLQLFLDGRHPGH
DJRVWR GH  H HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  H LL  EDODQoR SDWULPRQLDO GH  GH
GH]HPEUR GH  &RPR UHVXOWDGRDFRPSDWLELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXtGDVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVFLQFRPHVHVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHFRPDVGHPDLV
LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQFOXtGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQFOXVLYH QR LWHP  IRL
PDWHULDOPHQWH DIHWDGD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YLGH )DWRU GH 5LVFR “A Companhia não tem
demonstrações financeiras históricas para o período antes da conclusão do investimento do
Momentum - Fundo de Investimento em Participações (“FIP Momentum”) em 1º de agosto de 2018
e, portanto, a apresentação financeira e a comparabilidade dos períodos financeiros históricos neste
Formulário de Referência não refletem três exercícios sociais completos e podem ser limitadas para
avaliação de nossa performance passada e perspectiva futura” FRQVWDQWH GR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHHPYLUWXGHGDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHGHQHJyFLRVLPSOHPHQWDGD
FRQFRPLWDQWHPHQWH H DSyV VXD FRQVWLWXLomR EHP FRPR OLPLWDo}HV VLJQLILFDWLYDV DR DFHVVR GH
LQIRUPDo}HVHUHJLVWURVFRQWiEHLVDQWHULRUHVDGHMXOKRGHLQFOXVLYHHPYLUWXGHGDPXGDQoDV
GH VLVWHPDV GH 7, H DGRomR GH QRYDV SUiWLFDV FRQWiEHLV SRU SDUWH GD QRYD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDDSURGXomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRDQRFRPSOHWRGHUHIOHWLQGR
D RSHUDomR GRV DWLYRV DWXDOPHQWH GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD UHVWRX PDWHULDOPHQWH SUHMXGLFDGD $
&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDSUHSDUDomRGHUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHYLiYHOUHTXHUHULD
HVIRUoRVQmRUD]RiYHLVSRUSDUWHGD&RPSDQKLDVHMDGHYLGRDGLILFXOGDGHGHREWHQomRGHDFHVVR
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DVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVQHFHVViULDVLQFOXVLYHSRWHQFLDOPHQWHLQIRUPDo}HVGHGRPtQLRH[FOXVLYR
GRDQWLJRFRQWURODGRUVHMDGHYLGRDVDOWHUDo}HVPDWHULDLVSDUDUHRUJDQL]DomRGHWDLVLQIRUPDo}HV
GHIRUPDDUHIOHWLURPRGHORGHQHJyFLRGD&RPSDQKLD
&RPSOHPHQWDomRDRLWHP
(PFRPSOHPHQWRDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHPGH
RXWXEURGHIRLDSURYDGRRJUXSDPHQWRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDQD
SURSRUomR  SDUD  SDVVDQGR GH  Do}HV RUGLQiULDV SDUD  Do}HV
RUGLQiULDV7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVDRQ~PHURGHDo}HVIRUDPDMXVWDGDVUHWURDWLYDPHQWH
SDUDUHIOHWLUHVWHJUXSDPHQWRGHDo}HV
&RPSOHPHQWDomRDRLWHP
(P FRPSOHPHQWR DR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH D
LQFRUSRUDomRGHDo}HVGDV6RFLHGDGHVIRLUHFRQKHFLGDSHOD&RPSDQKLDSHORVHXUHVSHFWLYRYDORU
SDWULPRQLDOFRQWiELOSHORPpWRGRGHODXGRGHDYDOLDomR
$OpP GDV LQIRUPDo}HV GLVSRVWDV DFLPD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH
UHOHYDQWHHPUHODomRjVHomRTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

378

PÁGINA: 16 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1
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4.1 - Descrições dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário
de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo, bem como as
demonstrações financeiras, informações trimestrais e respectivas notas explicativas da Companhia.
Os negócios da Companhia, situação financeira, resultado operacional, fluxo de caixa, liquidez,
negócios futuros e/ou sua reputação poderão ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir, inclusive, mas não limitado aos impactos da COVID-19 nos
negócios, operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira da Companhia e à
análise posterior da administração e/ou de nossos auditores independentes de nossos resultados
operacionais e posição financeira com respeito às informações financeiras referentes ao período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e apresentadas no item 10.9 deste Formulário de
Referência e a finalização das informações financeiras trimestrais completas e revisadas por um
auditor independente referente a este período. O preço de mercado dos valores mobiliários de
emissão da Companhia poderá diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros
fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder todo ou parte
substancial de seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário
de Referência, podem afetar adversamente e de forma relevante os seus negócios. Além disso, devese ressaltar que, riscos adicionais não conhecidos atualmente ou considerados irrelevantes também
poderão afetar adversamente a Companhia.
Para os fins deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”, exceto se
expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de
que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou
“efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou
problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação financeira,
resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez negócios futuros e/ou reputação da Companhia, bem
como no preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas
neste item “4.1. Fatores de Risco” e no item “4.2. Riscos de Mercado” devem ser compreendidas
nesse contexto.
Não obstante a subdivisão deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”,
determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros itens deste
item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”.
(a)

Riscos Relacionados à Companhia

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação
da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os negócios
da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e
podem afetar material e adversamente os negócios, condição financeira, resultados de
operações, fluxos de caixa e a capacidade da Companhia de continuar a operar seus
negócios.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como os provocados pelo zika
vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus HSNS (causador da gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1
(causador da influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do
oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram a economia dos
países em que essas doenças se propagaram.
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Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19,
doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o
reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas. A pandemia do COVID-19 demandou medidas restritivas
por parte de autoridades governamentais mundiais, com o objetivo de proteger a população,
resultando em restrição no fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens
e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução generalizada de consumo. No Brasil, estados e
municípios, incluindo das localidades em que nós operamos, adotaram as diretrizes estabelecidas
pelo Ministério da Saúde, adotando medidas para controlar a propagação da doença, o isolamento
social e consequente restrição à circulação de pessoas, que resultaram no fechamento de
restaurantes, hotéis, shopping centers, áreas de grande circulação, parques e demais espaços
públicos.
Adicionalmente, os escritórios administrativos e outras instalações da Companhia, incluindo a sede
na cidade de Barueri, Estado de São Paulo foram e permanecem fechados, adotando uma política
de teletrabalho para seus funcionários administrativos. Essa política pode afetar a produtividade da
Companhia, ocasionar eventuais erros e atrasos nas suas operações, bem como causar outras
interrupções nos seus negócios.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios e resultados operacionais
da Companhia depende de desdobramentos futuros, inclusive a duração e a disseminação da
pandemia, que são incertos e imprevisíveis, especialmente no Brasil, de seu impacto sobre os
mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa surgir sobre a gravidade
do vírus, sua disseminação para outras regiões e as ações tomadas para contê-la, entre outras. A
Companhia não tem conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação
quanto ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o
impacto final de surto do COVID-19 é incerto. Mesmo após a diminuição do surto do COVID-19, uma
recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do
desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo, (ii) receio dos
consumidores, e (iii) aumento do inadimplemento dos parceiros, fatores que podem afetar
adversamente os resultados operacionais da Companhia. Além disso, a pandemia da COVID-19
pode resultar em mudanças de paradigma no consumo pelos clientes da Companhia, especialmente
na migração de vendas nas lojas físicas para vendas digitais. A Companhia não pode garantir que
conseguirá atender a demanda por vendas realizadas na internet de forma razoável e eficaz ou que
o volume de eventual aumento de vendas na internet compense a redução de vendas físicas através
de suas lojas. Para mais informações a esse respeito, vide os Fatores de Risco “A Companhia pode
não ser capaz de se adaptar rapidamente às transformações digitais exigidas pelos clientes e pelo
setor” e “A Companhia pode não conseguir ajustar o alinhamento de seus canais de venda dentro
de suas expectativas”.
A pandemia pode, também, causar perturbações materiais nos negócios e operações da Companhia
no futuro como resultado de, por exemplo, quarentenas, ciberataques (inclusive em virtude do
período prolongado de trabalho remoto), absenteísmo do trabalhador como resultado de doença ou
outros fatores como medidas de distanciamento social, viagens ou outras restrições. Se uma
porcentagem significativa da força de trabalho da Companhia não puder trabalhar, inclusive por
motivo de doença ou viagens ou restrições governamentais relacionadas com a pandemia, as
operações da Companhia podem ser adversamente afetadas.
O efeito da pandemia ainda pode vir a gerar um impacto adicional na receita da Companhia, uma
vez que pode não refletir os novos hábitos assumidos por seus consumidores. Durante o período da
pandemia, entre março e setembro de 2020, a receita da Companhia apresentou um crescimento
que pode vir a não perdurar, uma vez que os impactos da pandemia são incertos e a flexibilização
de algumas medidas tomadas pelo Governo, como por exemplo a restrição a circulação em
determinados ambientes ou o funcionamento normalizado de todos os estabelecimentos impactados,
podem vir a diminuir a receita da Companhia em momento subsequente.
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Por meio da Lei nº 13.982, de 02 de abril de 2020, o Governo Federal instituiu o pagamento de auxílio
emergencial a determinados trabalhadores durante o período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). Referidos
recursos adicionais injetados na economia brasileira podem mascarar um efeito ainda não refletido
na receita da Companhia. Dessa forma, assim que a medida de pagamento auxiliar por parte do
Governo cessar, a economia brasileira e os consumidores de produtos da Companhia poderão ser
adversamente afetados e consequentemente, a receita da Companhia poderá diminuir.
A Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, a Companhia não pode garantir que será capaz de impedir um impacto negativo em
seus negócios de dimensão igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19. O
impacto da pandemia do COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos
neste Formulário de Referência.
A Companhia pode não conseguir manter e melhorar o reconhecimento de suas marcas ou
pode receber avaliações desfavoráveis de consumidores, bem como pode ser alvo de
publicidade negativa, o que poderia afetar adversamente suas marcas.
As marcas da Companhia, BIG, BIG Bompreço, Super Bompreço, Nacional, Mercadorama, TodoDia,
Maxxi Atacado, Sam’s Club, Posto Big e Posto BIG Bompreço, entre outras, são elementos de
extrema importância para o sucesso do negócio da Companhia. Se a Companhia não conseguir
manter e melhorar o reconhecimento de suas marcas, por exemplo, por meio da sua capacidade de
proporcionar a melhor experiência de compra aos consumidores, através de um ambiente agradável
em todos os seus pontos de venda, preços competitivos, grande variedade e alta qualidade dos
produtos e serviços que oferece, inclusive dos produtos de marca própria, além da variedade e
conveniência das opções de entrega de seus produtos, seu negócio e resultado financeiro podem
ser adversamente afetados.
Reclamações de consumidores ou publicidade negativa dos produtos vendidos, dos preços cobrados
ou do atendimento prestado, especialmente em relação à produtos do estoque próprio da
Companhia, podem, no futuro, reduzir a confiança dos consumidores e, consequentemente, as suas
vendas, afetando adversamente as marcas que a Companhia opera e, consequentemente, o negócio
da Companhia. Além disso, alguns dos produtos que a Companhia vende podem a expor a
reclamações decorrentes de danos pessoais, envolvendo, em alguns casos, doenças ou morte,
podendo exigir recalls ou outras ações.
Para manter um bom relacionamento com os seus consumidores, a Companhia precisa treinar e
gerenciar adequadamente os colaboradores que trabalham em suas lojas e que estão em contato
diário com os seus consumidores. A Companhia deve também ter uma equipe de atendimento ao
consumidor pronta para resolver reclamações e conflitos de forma eficiente e rápida. Um atendimento
ao consumidor eficaz exige investimentos significativos em seus colaboradores, em programas de
desenvolvimento e em infraestrutura de tecnologia, para propiciar à equipe de atendimento as
ferramentas necessárias para bem desempenhar as suas funções. A incapacidade de gerenciamento
ou treinamento de seus representantes de atendimento ao consumidor pode comprometer a
capacidade da Companhia de lidar com s reclamações recebidas de maneira eficaz. Se a Companhia
não administrar de maneira eficaz as reclamações recebidas, a confiança de seus consumidores,
sua reputação, suas marcas e o seu negócio poderão ser afetados de maneira negativa.
A publicidade e a cobertura da mídia geralmente exercem influência significativa sobre o
comportamento e ações dos consumidores. Se a Companhia for alvo de publicidade negativa, que
possa fazer com que seus consumidores mudem seus hábitos de compras, inclusive como resultado
de recall de produtos que a Companhia vende, de escândalos relacionados ao manuseio, preparação
ou armazenamento de produtos alimentícios em suas lojas ou da forma como os seus clientes são
tratados por seus colaboradores nas lojas, poderá haver um efeito adverso relevante às marcas que
a Companhia opera e, consequentemente, ao negócio da Companhia.
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Novas tecnologias, tais como mídias sociais e plataformas de comércio digital utilizadas para vendas
de produtos da Companhia, são cada vez mais utilizadas para a divulgação de produtos e serviços.
O uso de mídias sociais e ferramentas de comércio digital requerem uma atenção específica, bem
como um conjunto de diretrizes de gerenciamento e monitoramento, inclusive monitoramento de
riscos, que a Companhia pode não conseguir desenvolver e implementar de forma eficaz.
Publicações ou comentários negativos sobre a Companhia, seus negócios, suas operações, seus
Diretores ou membros do Conselho de Administração e acionistas em qualquer rede social podem
prejudicar gravemente a sua reputação. Além disso, os colaboradores e representantes da
Companhia poderão usar ferramentas de mídia social e tecnologias móveis de forma inadequada, o
que poderá causar prejuízos, inclusive com a divulgação de informações confidenciais de seus
consumidores. Eventual publicidade negativa que prejudique a reputação de uma ou mais das
marcas da Companhia poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as marcas da
Companhia, o que poderá impactar adversamente as vendas da Companhia.
Além disso, o Walmart US, um dos acionistas indiretos da Companhia, por meio da Brazil Holdings
S.C.S, detém algumas das marcas que a Companhia usa em seus negócios e atividades no Brasil,
tais como as marcas “Sam’s Club” e “Member’s Mark” (“Marcas Sam’s Club”). Dada a estreita relação
societária com o Walmart US e o uso pela Companhia e por outras empresas do Grupo Walmart de
marcas que são amplamente conhecidas e reconhecidas no Brasil, qualquer publicidade negativa ou
comentários negativos com relação ao Walmart US e/ou outras empresas controladas ou coligadas,
ao Walmart US no mundo todo poderá ter um efeito adverso nas Marcas Sam’s Club que a
Companhia usa em seus negócios e atividades no Brasil, podendo ocasionar, assim, um efeito
adverso no valor de tais marcas e, consequentemente, nos resultados operacionais da Companhia.
Adicionalmente, qualquer evento social, político ou econômico negativo, relativo aos Estados Unidos
da América, país onde o Walmart US foi fundado e que é normalmente associado, no Brasil, às
Marcas Sam’s Club, poderá ter um efetivo adverso nas Marcas Sam’s Club que a Companhia utiliza
em suas atividades no Brasil, podendo afetar adversamente o valor de tais marcas e,
consequentemente, seus resultados operacionais. Finalmente, não podemos garantir que o Walmart
US renovará referidos contratos, especialmente caso sua posição acionária na Companhia seja
diminuída de forma significativa no futuro. Para mais informações a esse respeito, vide os Fatores
de Risco “A Companhia pode perder o direito de utilizar as Marcas Sam’s Club e operar o “Sam’s
Club Brazil Business”.
A Companhia pode perder o direito de utilizar as Marcas Sam’s Club e operar o “Sam’s Club
Brazil Business”.
Conforme descrito no item 7.9 deste Formulário de Referência, a Companhia possui um Contrato de
Licença de Uso que prevê o direito exclusivo da Companhia de operar o clube de compras “Sam’s
Club” no Brasil, assim como utilizar as Marcas Sam’s Club.
O Contrato de Licença de Uso possui duração de 8 anos a partir da data de assinatura, em 1º de
agosto de 2018, permanecendo em vigor até 1º de agosto de 2026 e pode ser renovado somente
mediante concordância de ambas as partes. Para mais informações sore o Contrato de Licença de
Uso, vide item 7.9 deste Formulário de Referência. O Contrato de Licença de Uso prevê controle de
qualidade, no qual os Licenciadores poderão tomar medidas para monitorar o cumprimento dos
padrões de qualidade definidos e inspecionar os locais licenciados. O descumprimento dos padrões
estabelecidos por parte dos licenciados constitui uma violação do Contrato de Licença de Uso, que
poderá levar ao término do contrato caso não seja suprida 90 dias após notificação enviada pelos
licenciadores. Além disso, o Contrato de Licença de Uso prevê que o descumprimento de obrigações
assumidas poderá ensejar a rescisão contratual, assim como os licenciadores poderão rescindir o
Contrato de Licença de Uso caso haja transferência direta ou indireta de qualquer participação
acionária da Companhia ou de suas afiliadas a determinados concorrentes e suas respectivas
afiliadas.
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A Companhia não pode garantir que os licenciadores renovarão o Contrato de Licença de Uso,
especialmente caso a posição acionária do Brazil Holdings S.C.S. na Companhia seja diminuída de
forma significativa no futuro. Caso o Contrato de Licença de Uso deixe de vigorar, seja por rescisão
ou expiração de seu prazo, todos os direitos licenciados à Companhia, incluindo a utilização das
Marcas Sam’s Club e a operação do “Sam’s Club Brazil Business”, serão encerrados, o que poderá
impactar adversamente as atividades da Companhia.
A Companhia pode não conseguir proteger os seus direitos de propriedade intelectual ou
utilizá-los de forma eficaz, bem como manter o direito ao uso de propriedade intelectual de
terceiros.
O futuro sucesso da Companhia depende significativamente da sua capacidade de utilizar de forma
eficaz e de proteger as suas atuais e futuras marcas (incluindo as suas marcas próprias), bem como
de defender os seus ativos intangíveis, especialmente os direitos de propriedade intelectual
incluindo, sem limitação, marcas, nomes de domínio, segredos comerciais e know-how. A
Companhia pode não conseguir renovar o registro de suas marcas em tempo hábil. Além disso, seus
concorrentes podem contestar ou invalidar quaisquer marcas existentes ou futuras da Companhia
ou licenciadas pela Companhia.
A Companhia não tem como garantir que as medidas para proteger os seus direitos de propriedade
intelectual serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se apropriarão indevidamente de
seus direitos de propriedade intelectual. Os custos necessários para proteger os seus direitos de
propriedade intelectual, seja pela via extrajudicial ou por meio de processos legais ou administrativos,
podem ser significativos.
Além disso, as Marcas Sam’s Club estão registradas ou em processo de registro perante o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (“INPI”) em nome da Walmart Apollo LLC e são licenciadas à
Companhia. Os nomes de domínio registrados no Brasil e o trade dress da Sam’s Club (“Direitos
Adicionais”) também são detidos pela Walmart Inc. e Walmart Apollo LLC, e são licenciados à
Companhia. A Companhia não pode garantir que tais marcas e/ou Direitos Adicionais continuarão a
ter a devida proteção legal e registros aplicáveis à manutenção da propriedade. A Companhia
também não pode garantir que tais marcas e/ou Direitos Adicionais não serão violados ou
contestados por terceiros na esfera administrativa ou na esfera judicial. Qualquer falha da Walmart
Inc. ou Walmart Apollo LLC em proteger suas marcas, nomes de domínio e trade dress, ainda que
em decorrência de ato ou fato ocorrido no exterior, pode prejudicar os negócios ou reputação da
Companhia.
Se a Companhia não conseguir proteger e defender os seus direitos de propriedade intelectual contra
a violação ou apropriação indevida em qualquer dessas hipóteses, a Companhia poderá sofrer um
efeito adverso relevante, em particular em sua capacidade de desenvolver o seu negócio.
Problemas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, incluindo no âmbito da
transição de sistema de tecnologia da informação do Walmart US para a Companhia, ou a
incapacidade da Companhia de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia,
poderão impactar adversamente suas operações.
A Companhia está realizando uma transição de seus sistemas de tecnologia da informação (“TI”),
que envolve a contratação direta, pela Companhia, dos referidos sistemas de TI, com previsão de
conclusão total da transição até maio de 2021, o que inclui a manutenção da estrutura de serviços
de TI, enquanto o “Information Technology Transition Services Agreement” celebrado entre a
Companhia e a Walmart Inc. permanecer válido e vigente, com a possibilidade de prestação de
serviços adicionais de TI se assim acordado entre as partes. O referido contrato possui prazo final
de vigência em 31 de julho de 2022, sendo passível de renovação pelas partes por até 4 (quatro)
períodos adicionais de 6 (seis) meses cada, o que significa que, no momento em que esse contrato
for encerrado, a Companhia precisará ter concluído totalmente a transição de seus sistemas de
tecnologia da informação. Caso a Companhia não consiga finalizar a transição desses sistemas até
o prazo de vigência final do contrato, as operações da Companhia poderão ser adversamente
afetadas, inclusive porque a Companhia não pode garantir que um novo contrato com o Walmart US
será celebrado para a manutenção da estrutura de serviços de TI.
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Eventuais falhas nos sistemas de TI, assim como atrasos ou defeitos na prestação dos serviços pelos
prestadores de serviço e desenvolvedores contratados, tanto para a constante prestação de serviços
de TI, quanto para a transição sistêmica dentro do prazo de vigência do referido contrato, podem ter
um efeito negativo na operação, na imagem e no relacionamento da Companhia com os seus
clientes, podendo impactar negativamente os negócios e as operações da Companhia.
Os sistemas de informação da Companhia podem, ainda, sofrer interrupções devido a fatores que
estão além do seu controle, tais como desastres naturais, ataques de hackers, problemas de
telecomunicações, vírus, softwares maliciosos, entre outros fatores. Na eventualidade de falhas ou
interrupção dos sistemas de tecnologia da informação, assim como atrasos ou defeitos na prestação
dos serviços pelos prestadores de serviço e desenvolvedores contratados, tanto para a constante
prestação de serviços de TI, quanto para a transição sistêmica mencionada acima, a Companhia
pode perder dados, ficar sujeita à violação de dados ou não conseguir realizar transações comerciais
e, dessa forma, ocasionar um efeito adverso relevante para os negócios e as operações da
Companhia.
A Companhia pode enfrentar dificuldades em inaugurar e/ou operar novas lojas, o que poderá
afetar de maneira adversa suas vendas e resultado operacional.
O crescimento da Companhia depende de sua capacidade de abrir e operar com êxito novas lojas,
de forma que a Companhia está sujeita a riscos e incertezas quanto a eventos futuros que podem
reduzir ou mesmo impedir a abertura de novas lojas ou afetar a operação das mesmas, podendo
gerar um impacto negativo no resultado operacional e no valor das ações da Companhia.
A capacidade da Companhia de inaugurar e operar novas lojas com êxito depende de inúmeros
fatores, muitos dos quais estão além de seu controle. Esses fatores incluem a capacidade da
Companhia de identificar locais apropriados para novas lojas, o que também implica em reunir e
analisar dados demográficos e de mercado para determinar se há demanda suficiente para seus
produtos nos locais escolhidos e a negociação de contratos de aquisição ou aluguel de imóvel em
termos aceitáveis. Para mais informações a esse respeito, vide Fator de Risco “A Companhia pode
não conseguir renovar ou manter os contratos de locação das suas lojas e centros de distribuição
alugados de terceiros em termos aceitáveis ou independentemente dos seus termos e pode ter que
pagar multas contratuais em caso de rescisão de contratos de locação relativos às lojas que decidir
fechar”. As obras para a abertura ou reforma de novas lojas também podem sofrer atrasos,
interrupções ou aumento de custos, inclusive em razão da pandemia da COVID-19. A Companhia
pode ainda ter dificuldades em oferecer mercadorias que atendam às necessidades e preferências
em novas regiões. A abertura de novas lojas também implicará na necessidade de manutenção de
um nível crescente de estoques a um custo aceitável para atender à demanda das novas lojas e
também a contratação, treinamento e retenção de pessoal qualificado para as lojas, especialmente
em nível gerencial. Ainda, a capacidade da Companhia de inaugurar e operar novas lojas pode vir a
ser afetada pelos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19. Para maiores informações, vide
item 10.9 deste Formulário de Referência.
Ainda, quando ocorrer a inauguração de novas lojas em mercados onde a Companhia já possuía
lojas, a Companhia poderá sofrer uma redução nas vendas líquidas das lojas pré-existentes nesses
mercados em função do deslocamento de vendas, que pode afetar negativamente os negócios e o
resultado das operações da Companhia.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de integrar as novas lojas às suas operações atuais
de forma satisfatória, de obter financiamento, em termos aceitáveis, ou de obter as licenças e
autorizações governamentais necessárias. Qualquer um destes riscos pode afetar negativamente os
negócios e o resultado das operações da Companhia.
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Potenciais desdobramentos futuros relacionados à matéria objeto de acordos celebrados pelo
Walmart Inc. com o Departamento de Justiça (“DOJ”) e a Securities and Exchange
Commission (“SEC”) dos Estados Unidos da América em relação ao U.S. Foreign Corrupt
Practices Act (“FCPA”), tais como potenciais menções na mídia sobre o tema, podem afetar
adversamente a imagem da Companhia e, consequentemente, a cotação de seus valores
mobiliários.
No período anterior a 1º de agosto de 2018, os negócios da Companhia no Brasil eram operados por
uma subsidiária integral indireta do Walmart Inc. (“Walmart”). A partir da referida data, a Brazil
Holdings S.C.S., uma subsidiária integral indireta do Walmart, tornou-se acionista minoritária da
Companhia. Em 20 de junho de 2019, o Walmart celebrou um acordo global com o DOJ e a SEC
para encerrar investigações ligadas ao seu histórico de cumprimento do FCPA. O acordo para o
encerramento das investigações, que envolviam condutas ocorridas no Brasil, México, Índia e China
antes de abril de 2011 incluiu: (i) um acordo de não-persecução pelo período de três anos entre o
DOJ e o Walmart; (ii) um acordo de admissão de culpa válido pelo período de três anos celebrado
pela WMT Brasilia S.a.r.l. (subsidiária integral indireta do Walmart baseada em Luxemburgo, que é
a acionista controladora direta da Brazil Holdings S.C.S e foi, até 1º de agosto de 2018, acionista
controladora de subsidiárias da Companhia) perante a U.S. District Court for the Eastern District of
Virginia como parte de seu acordo com o DOJ por violar as previsões de registros e controles internos
do FCPA; e (iii) uma ordem de cessação e desistência emitida pela SEC em um procedimento civil
administrativo, com a qual o Walmart concordou, relacionado à prática de certas violações às
previsões de registros e controles internos do FCPA (em conjunto, o “Acordo”). O Acordo incluiu um
pagamento total, pelo Walmart, de US$283 milhões, dos quais US$4.3 milhões decorreram de multa
e perdimento aplicados contra a WMT Brasilia S.a.r.l. O Acordo encerrou todas as investigações e
inquéritos sobre violações ao FCPA em relação ao Walmart e suas subsidiárias pelo DOJ e a SEC,
sujeito a certos termos, condições e obrigações.
Como parte do acordo de não-persecução, o Walmart também concordou com o DOJ em se
submeter a uma monitoria independente com escopo limitado pelo período de dois anos. Ademais,
o Walmart concordou em reportar-se à SEC quanto ao seu programa de compliance anticorrupção
pelo período de dois anos.
A Companhia e suas subsidiárias: (i) não são partes do Acordo ou dos acordos que o compõem; (ii)
não foram financeiramente afetadas pelo Acordo; e (iii) não estão sujeitas à monitoria independente
prevista no Acordo.
Quaisquer desdobramentos futuros relacionados à matéria objeto do acordo, tais como potenciais
menções na mídia sobre o tema, podem afetar adversamente a imagem da Companhia e,
consequentemente, a cotação de seus valores mobiliários.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos da Companhia poderão
afetar adversamente os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos da Companhia para identificar, analisar, quantificar, avaliar, monitorar
e gerenciar riscos podem não ser eficazes. Os métodos de gerenciamento de riscos podem não
prever exposições futuras ou não ser suficientes contra riscos desconhecidos e/ou não mapeados e
que poderão ser significativamente maiores do que aqueles indicados pelas medidas históricas que
a Companhia utiliza. Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia que
dependem da avaliação das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos
disponíveis ao público podem não ser precisos, completos, atualizados ou adequadamente
avaliados. As informações em que a Companhia se baseia ou com que alimenta ou mantém modelos
históricos e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso
relevante sobre seus negócios.
Se a Companhia não for capaz de manter seus controles internos operando de maneira efetiva, a
Companhia poderá não ser capaz de elaborar suas demonstrações e informações financeiras de
maneira adequada, reportar seus resultados de maneira precisa, prevenir a ocorrência de fraudes
ou a ocorrência de outros desvios.
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Dessa forma, a falha ou a ineficácia nos seus controles internos poderá ter um efeito adverso
significativo nos negócios da Companhia. Adicionalmente, os procedimentos de compliance e
controles internos da Companhia podem não ser suficientes para evitar ou detectar todas as
condutas impróprias, fraudes, atos de corrupção ou violações de leis aplicáveis por parte de seus
funcionários e membros de sua administração ou de terceiros agindo em seu nome. Caso os
funcionários da Companhia, membros da administração ou outras pessoas relacionadas à
Companhia se envolvam em práticas fraudulentas, corruptas ou desleais ou violem leis e
regulamentos aplicáveis ou suas políticas internas, a Companhia pode ser responsabilizada por
qualquer uma dessas violações, o que pode resultar em penalidades, multas ou sanções que podem
afetar substancial e negativamente seus negócios e imagem. Para mais informações a esse respeito,
vide Fator de Risco “A Companhia poderia ser materialmente e adversamente afetada por falhas nos
seus processos de governança, gestão de riscos e compliance, bem como por violações da Lei
Anticorrupção brasileira, o US Foreign Corrupt Pratices Act e leis anticorrupção similares”.
A Companhia poderia ser materialmente e adversamente afetada por falhas nos seus
processos de governança, gestão de riscos e compliance, bem como por violações da Lei
Anticorrupção brasileira, o US Foreign Corrupt Pratices Act e leis anticorrupção similares
A Companhia está sujeita à Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”), à Lei nº 8.429/1992 (“Lei de
Improbidade Administrativa”) e à Lei nº 9.613/98 (“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”), e seu
acionista relevante está sujeito ao US Foreign Corrupt Pratices Act, que impõem responsabilidade
às empresas, no âmbito cível e administrativo, por atos de corrupção e fraude praticados por seus
dirigentes, administradores e prestadores de serviços. As sanções aplicáveis aos responsabilizados
incluem: multas, perda de benefícios ilicitamente obtidos, suspensão de operações corporativas,
confisco de ativos e dissolução da pessoa jurídica envolvida na conduta ilícita, sanções estas que,
se aplicadas, podem afetar material e adversamente os resultados da Companhia.
A Lei Anticorrupção introduziu o conceito de responsabilidade objetiva para entidades legais
envolvidas em atos prejudiciais à administração pública, sujeitando o violador a penalidades, tanto
administrativas como civis.
Adicionalmente, os administradores da Companhia podem estar sujeitos a responsabilidade cível,
administrativa e criminal por violações às referidas leis. De acordo com a Lei Anticorrupção, as
pessoas jurídicas responsabilizadas por atos de corrupção poderão ficar sujeitas a multas no valor
de até 20% do faturamento bruto do exercício anterior ao da instauração do processo administrativo,
excluídos os tributos, ou, caso não seja possível estimar o faturamento bruto, a multa será estipulada
entre R$6.000,00 e R$60.000.000,00. Violações podem também ocasionar a suspensão temporária
à obtenção de novos financiamentos para empreendimentos, a perda imediata ao direito de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios concedidos pelo poder público e o direito de participar
de licitações.
A Companhia pode não ser capaz de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade
Administrativa, Lei Anticorrupção ou leis similares, ao US Foreign Corrupt Pratices Act ou leis
similares, (ii) ocorrências de comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de seus
administradores, controladores, funcionários ou terceiros contratados para representá-la, ou (iii)
outras ocorrências de comportamentos não condizentes com princípios éticos, que possam afetar
adversamente a sua reputação, negócios, condição financeira e resultados operacionais, bem como
a cotação de suas ações ordinárias.
O Brasil ainda possui uma imagem de elevado risco de corrupção nas esferas pública e privada, o
que pode, até certo ponto, deixar a Companhia exposta a possíveis violações de leis anticorrupção,
incluindo a brasileira.
Adicionalmente, os processos de governança, políticas, gestão de riscos e Compliance da
Companhia podem não ser capazes de: (i) detectar violações à Lei Anticorrupção ou outras violações
relacionadas, como violações às leis de combate à lavagem de dinheiro e demais leis aplicáveis com
relação à condução do seu negócio perante entidades governamentais; (ii) detectar ocorrências de
condutas indevidas e comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de seus administradores,
funcionários, pessoas físicas e jurídicas contratadas e outros agentes que possam representar a
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Companhia, (iii) gerenciar todos os riscos que a sua política de gerenciamento de riscos identifica
atualmente e/ou identificar novos riscos; e (iv) detectar outras ocorrências de comportamentos não
condizentes com princípios éticos e morais.
A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e
reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por seus
acionistas controladores, controladas ou coligadas, o que poderia afetar adversamente a reputação,
negócios, condição financeira e resultados operacionais da Companhia e, consequentemente, a cotação
de mercado das ações de sua emissão. Além disso, a reputação da Companhia pode ser negativamente
impactada por violações às leis anticorrupção aplicáveis por qualquer de seus acionistas.
Assim, falhas nos processos de governança, políticas, gestão de riscos e compliance da Companhia
podem afetar material e adversamente a reputação, negócios, capacidade de contratação com o
poder público, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação de
mercado de suas ações ordinárias de forma negativa, bem como podem sujeitar seus
administradores a sanções criminais.
A Companhia não tem demonstrações financeiras históricas para o período antes da
conclusão do investimento do Momentum - Fundo de Investimento em Participações (“FIP
Momentum”) em 1º de agosto de 2018 e, portanto, a apresentação financeira e a
comparabilidade dos períodos financeiros históricos neste Formulário de Referência não
refletem três exercícios sociais completos e podem ser limitadas para avaliação de nossa
performance passada e perspectiva futura.
A Companhia tem origem com a conclusão da aquisição, em 1º de agosto de 2018, pelo FIP
Momentum, fundo gerido pela Advent, de 80% da operação do Walmart no Brasil. Como resultado,
a Companhia possui um histórico operacional limitado, que não reflete três exercícios sociais
completos, e dados financeiros limitados para avaliação de seu negócio atual e do seu potencial
desempenho futuro. Além disso, as informações relativas aos resultados e posição financeira
históricos da Companhia para 2018 (de cinco meses), 2019 (de doze meses) e 2020 (de nove meses)
não permitem uma comparação direta entre períodos e análise da evolução do nosso negócio e
situação financeira. Para informações adicionais sobre as demonstrações financeiras e os resultados
financeiros da Companhia, vide a seção “Informações Financeiras Selecionadas” no item 3 e a seção
“Comentários dos diretores” no item 10 deste Formulário de Referência.
Devido a esses fatores, as informações financeiras da Companhia apresentadas neste Formulário de
Referência podem ser limitadas para avaliação de nossa performance passada e perspectiva futura.
A dependência da Companhia das empresas de cartão de crédito para as vendas e
financiamento de consumidores é uma tendência crescente, sendo que alterações nas
políticas de tais empresas podem afetar adversamente os negócios e os resultados
operacionais da Companhia.
O negócio da Companhia é relativamente dependente de cartões de crédito, pois é um dos métodos
de pagamento preferidos de seus consumidores. Para viabilizar as vendas com cartão de crédito, a
Companhia deve aderir às políticas das empresas de cartão de crédito, incluindo as taxas que tais
empresas cobram da Companhia. Qualquer alteração nas políticas das emissoras de cartão de
crédito, incluindo, por exemplo, a taxa de administração cobrada dos comerciantes, pode afetar
adversamente os negócios e os resultados operacionais da Companhia. Uma parte das vendas de
produtos não alimentícios da Companhia é realizada através de pagamentos parcelados, utilizando
os planos oferecidos pelas emissoras de cartão de crédito. A Companhia depende das emissoras de
cartão de crédito para continuar oferecendo aos seus consumidores a possibilidade de pagarem suas
compras em prestações. Uma mudança nas políticas das empresas de cartão de crédito, com relação
ao parcelamento ou taxas mais altas de juros, pode ter um efeito adverso relevante sobre os negócios
e os resultados operacionais da Companhia.
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Caso haja interrupção ou alteração na operação normal dos centros de distribuição da
Companhia, por qualquer motivo, incluindo fatores que estão além do controle da Companhia,
como incêndios, desastres naturais, acidentes, falta de energia, roubos ou furtos, falha nos
sistemas, impactos da COVID-19, entre outros, bem como caso a Companhia não consiga
encontrar locais adequados ou enfrente outras dificuldades relacionadas ao estabelecimento
de novos centros de distribuição, os resultados da Companhia podem ser materialmente
afetados.
As operações da Companhia são altamente dependentes da operação normal de seus centros de
distribuição, tendo em vista que a maioria das mercadorias que a Companhia vende são distribuídas
por meio desses centros de distribuição. Atualmente, temos 14 centros de distribuição em
funcionamento localizados nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
Pernambuco e Bahia. Se a operação normal de um desses centros de distribuição for interrompida
total ou parcialmente por qualquer motivo, incluindo fatores que estão além do controle da
Companhia, como incêndios, desastres naturais, acidentes, falta de energia, roubos ou furtos, falha
nos sistemas, restrição de circulação de bens e pessoas em decorrência de pandemias (como, por
exemplo, a COVID-19), entre outros, a Companhia poderá sofrer um efeito negativo material em sua
situação financeira e resultado operacional.
Adicionalmente, a estratégia de crescimento da Companhia pode demandar uma expansão na
capacidade de seus centros de distribuição, uma reorganização dos centros de distribuição atuais
ou o estabelecimento de novos centros de distribuição, especialmente se expandir as operações
para outras regiões do Brasil. Caso a Companhia não consiga encontrar locais adequados ou
enfrente outras dificuldades relacionadas ao estabelecimento de novos centros de distribuição, ou
não consiga integrar novos centros de distribuição ou expandir centros de distribuição ou serviços
de operadores logísticos ao processo de controle de estoques de maneira eficaz, pode não conseguir
entregar estoques às suas lojas em tempo hábil, o que pode ter um efeito negativo nas vendas e na
estratégia de crescimento da Companhia.
Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções na infraestrutura de logística que a
Companhia ou seus fornecedores usem para entregar produtos nas lojas ou centros de distribuição
podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos que a Companhia vende nas lojas
e afetar negativamente as operações da Companhia.
A Companhia pode não conseguir executar a sua estratégia de fornecer volume e variedade
suficientes de produtos a preços competitivos ou gerenciar adequadamente o abastecimento
do seu estoque, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia.
O negócio da Companhia depende da sua capacidade de fornecer volume e variedade de produtos
a preços competitivos. A Companhia pode comprar produtos em grandes quantidades que, talvez,
não consiga vender de forma eficiente e rentável. Além disso, a Companhia pode criar um estoque
excessivo de produtos com baixa aceitação e, consequentemente, ser forçada a dar descontos
significativos em tais produtos. A Companhia não pode garantir que continuará a identificar
adequadamente a demanda de seus consumidores e se aproveitar de oportunidades de compra, o
que pode ter um efeito adverso relevante sobre os negócios e resultados financeiros da Companhia.
Ademais, produtos com um estoque excessivo em suas lojas podem ficar obsoletos ou ter o seu
prazo de validade expirado. Além disso, qualquer valor gasto pela Companhia na aquisição de
estoque excessivo poderia ser empregado para outros fins mais rentáveis para a Companhia.
Finalmente, o manuseio inadequado pode resultar em quebra ou avaria dos produtos da Companhia.
A Companhia também está sujeita a roubos e furtos de mercadorias em seus centros de distribuição,
durante seu transporte até as lojas bem como dentro delas. Os investimentos da Companhia em
sistemas de segurança podem não ser suficientes para evitar tais roubos ou furtos de mercadorias.
A materialização de qualquer um desses riscos pode ocasionar um efeito adverso relevante sobre
os negócios e resultados financeiros da Companhia.
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Caso os programas de propaganda e marketing da Companhia não sejam bem concebidos,
planejados e executados de maneira eficaz, a situação financeira e resultado operacional da
Companhia podem ser afetados negativamente.
É parte inerente do negócio da Companhia o empenho de recursos substanciais à propaganda e
marketing voltado ao público das cidades nas quais a Companhia atua. O negócio da Companhia
depende do movimento intenso de clientes em suas lojas e de um marketing eficaz para gerar esse
movimento. As vendas e a lucratividade da Companhia dependem em grande parte de sua
capacidade de, entre outras coisas, identificar seu público alvo, decidir sobre a mensagem
publicitária e os meios de comunicação adequados para atingir o seu público alvo e promover o
conhecimento e o relacionamento dos seus funcionários com seu público alvo. Se as atividades de
propaganda e marketing da Companhia não forem bem concebidas, planejadas e executadas de
maneira eficaz, a Companhia poderá não atingir seu público alvo, prejudicando o aumento das
vendas totais ou das vendas de lojas comparáveis (com mesmo tempo de maturidade) ou não
gerando os níveis desejáveis de conhecimento de suas mercadorias. Consequentemente, a situação
financeira e resultado operacional da Companhia podem ser afetados negativamente.
Adicionalmente, considerando-se que parte de suas campanhas são veiculadas com propagandas
em televisão, a Companhia pode ter a rentabilidade impactada caso seja verificada elevação de
custos com propagandas em televisão, dada a dificuldade de encontrar veículo de comunicação que
apresente a mesma efetividade. Além disso, as vendas da Companhia poderão ser adversamente
afetadas diante do desafio enfrentado por ela na identificação das mudanças de comportamento e
preferência de seus consumidores, datas sazonais e situação socioeconômica do País.
A Companhia pode não conseguir renovar ou manter os contratos de locação das suas lojas
e centros de distribuição alugados de terceiros em termos aceitáveis ou independentemente
dos seus termos e pode ter que pagar multas contratuais em caso de rescisão de contratos
de locação relativos às lojas que decidir fechar.
Parte da receita líquida operacional da Companhia deriva de atividades desempenhadas em imóveis
que a Companhia aluga de terceiros. Em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 65% das lojas
e centros de distribuição da Companhia eram localizados em imóveis locados de terceiros. A
localização estratégica dessas lojas e centros de distribuição é fundamental para o desenvolvimento
da sua estratégia de negócios e, como resultado, a Companhia pode ser afetada adversamente,
caso: (i) um número significativo dos contratos de locação da Companhia seja rescindido, ou não
seja renovado em termos aceitáveis ou independentemente dos termos, ou (ii) tais contratos de
locação não estejam devidamente registrados e averbados nas matrículas, junto aos cartórios de
registro de imóveis competentes, pois as respectivas locações não serão oponíveis contra terceiros
que vierem a adquirir os imóveis, os quais por consequência poderão exigir a desocupação em 90
dias sem qualquer penalidade, ficando ainda a locatária impossibilitada de adjudicar o imóvel.
Além disso, de acordo com a legislação aplicável, qualquer uma das partes pode pedir a revisão do
valor do aluguel após três anos do início da locação ou da última renegociação. Um aumento
significativo no valor dos aluguéis dos imóveis pode afetar adversamente a posição financeira da
Companhia e o seu resultado operacional.
A Companhia pode não chegar a acordos com os locadores em relação à renovação dos prazos
locatícios. Nos termos da legislação brasileira, o locatário pode exigir judicialmente a renovação de
um contrato de locação com prazo determinado superior ou igual a 5 anos, por um prazo adicional
de 5 anos, desde que ingresse com a ação renovatória no prazo de, no mínimo, 6 meses, e, no
máximo, 1 ano de antecedência em relação à data de término do prazo do contrato. Caso a
Companhia não apresente ação renovatória no prazo legal ou não cumpra os requisitos legais, os
contratos de locação poderão não ser renovados. Adicionalmente, nos casos dos contratos de
locação em vigor por prazo indeterminado não há qualquer garantia legal de renovação e, se não
houver acordo com os locadores, os contratos de locação das lojas e centros de distribuição da
Companhia podem não ser renovados. A perda de qualquer um dos pontos de venda ou distribuição
estratégicos da Companhia pode afetar negativamente seus resultados operacionais e condição
financeira.
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Não há nenhuma garantia de que a Companhia conseguirá alugar os imóveis nos quais está
interessada. Devido ao fato de a localização dos imóveis da Companhia representar um fator
importante na sua estratégia de vendas, se um número significativo das suas locações atuais não
for renovado ou se a Companhia não conseguir celebrar novos contratos de locação com condições
satisfatórias, a Companhia poderá ter seus negócios afetados substancialmente e negativamente.
Um aumento significativo no valor do aluguel dos imóveis que a Companhia aluga também pode
afetá-la negativamente.
Além disso, se a Companhia decidir fechar qualquer uma das suas unidades, localizadas em imóveis
alugados de terceiros antes do fim do prazo contratual da locação, a Companhia pode ser obrigada
a pagar uma multa contratual ao proprietário, como consequência da rescisão antecipada do contrato
de locação. O valor total da multa poderá afetar adversamente a Companhia, principalmente se a
decisão de fechamento se aplicar a mais de uma unidade. Finalmente, no caso de término dos
contratos de locação, existe o risco de que as benfeitorias efetuadas pela Companhia em suas lojas
e centros de distribuição não sejam indenizadas pelo proprietário.
A Companhia está exposta a riscos relacionados a ônus sobre os imóveis em que as lojas e
os centros de distribuição da Companhia operam.
Parte dos imóveis em que as lojas e os centros de distribuição da Companhia operam estão onerados
para garantia de dívidas e obrigações dos respectivos proprietários. Na hipótese de inadimplemento
de tais obrigações, os respectivos credores poderão executar as garantias. O(s) imóvel(is)
poderá(ão) ser arrematado(s) por terceiros em leilão extrajudicial ou sua propriedade poderá ser
consolidada em nome do(s) próprio(s) credor(es). Caso a Companhia não logre êxito em negociar
com o(s) adquirente(s) dos imóveis novo(s) contrato(s) de locação que regule(m) a ocupação do(s)
respectivo(s) imóvel(is) para o exercício regular de suas atividades, poderá ser obrigada a desocupar
o(s) imóvel(is) em 30 dias, o que poderá afetar adversamente as suas operações.
Alguns imóveis operacionais ocupados pela Companhia são ocupados por meio de cessão
sob o regime de aforamento ou ocupação, sendo que, na falta de pagamento de foro ou taxa
de ocupação, a Companhia pode vir a perder o domínio ou direito de ocupação sobre tais
imóveis.
Parte das unidades da Companhia estão localizadas em imóveis sujeitos ao regime de aforamento
ou ocupação. A Secretaria de Patrimônio da União (SPU) é o órgão administrativo competente para
realizar a gestão dos imóveis de propriedade da União (imóveis foreiros), principalmente no que diz
respeito à sua forma de ocupação e seus aspectos fiscais. No regime de aforamento, a propriedade
do imóvel permanece sendo da União, enquanto o domínio útil é transferido ao particular (no presente
caso, à Companhia), mediante o pagamento de um valor anual (foro) ao Governo Federal, em
montante equivalente a 0,6% do valor do terreno, excluídas as benfeitorias. Já a ocupação é uma
forma precária de utilização do imóvel, podendo ser revogada a qualquer tempo pela União Federal
se constatado interesse público relevante para a área, havendo o pagamento de indenização pelas
benfeitorias existentes tão somente nos casos em que a ocupação seja considerada pela SPU como
de boa-fé. No regime de ocupação, o particular (no presente caso, a Companhia), deve pagar ao
Governo Federal um valor anual (taxa de ocupação) em montante equivalente a 2% do valor do
terreno, excluídas as benfeitorias. Caso a Companhia pretenda transferir os referidos imóveis faz-se
necessário o pagamento de laudêmio, no valor equivalente a 5% do valor do terreno, excluídas as
benfeitorias, além da obtenção da certidão autorizativa de transferência do imóvel (CAT).
De acordo com a legislação brasileira, a falta de pagamento do foro ou da taxa de ocupação por
períodos consecutivos podem trazer como consequência mais grave o cancelamento do aforamento
ou da ocupação. Assim, caso a Companhia não seja capaz de manter o domínio sobre tais imóveis
ou o direito de ocupá-los, sua estratégia de negócios poderá ser afetada de forma adversa.
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Se a Companhia não for capaz de renovar suas linhas de crédito, ter acesso a financiamentos,
descontar recebíveis ou emitir valores mobiliários no mercado de capitais em condições
atrativas, poderá sofrer um efeito adverso relevante.
A capacidade da Companhia de captar recursos é fundamental para as suas operações, a
implementação da sua estratégia e o seu crescimento. A Companhia poderá não conseguir renovar
suas linhas de crédito, ter acesso a financiamentos ou emitir valores mobiliários no mercado de
capitais em condições atrativas, para atender futuras necessidades de financiamento, capital de giro
ou obrigações em geral, inclusive em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19. Para mais
informações, vide itens 10.1 e 16.2 deste Formulário de Referência.
Os mercados locais de dívida e de capitais foram recentemente impactados pelo custo de crédito,
por fatores político-econômicos, pela pandemia da COVID-19, dentre outros. Tais eventos afetaram
negativamente as condições econômicas no Brasil. As preocupações quanto à estabilidade dos
mercados financeiros no Brasil e à solvência de contrapartes resultaram no encarecimento do custo
de captação, uma vez que muitos credores aumentaram as taxas de juros, adotaram normas mais
rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram seu volume e, em alguns casos,
interromperam a oferta de financiamento a tomadores em termos comerciais razoáveis.
Na eventualidade de a Companhia não conseguir obter financiamentos, emitir valores mobiliários no
mercado de capitais ou refinanciar o seu endividamento, quando necessário, ou se a Companhia
não conseguir obter ou renovar empréstimos intercompany, fianças bancárias, seguros garantia, ou
se tais instrumentos somente estiverem disponíveis mediante condições desfavoráveis, a
Companhia pode não conseguir satisfazer às suas necessidades de caixa e obrigações financeiras,
ou aproveitar oportunidades de negócios, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre seus
negócios e resultados financeiros.
Além disso, no curso normal de suas operações, a Companhia realiza operações de desconto de
recebíveis perante instituições financeiras a fim de obter capital de giro para as suas atividades
operacionais. Não há nenhuma garantia de que esse tipo de instrumento de financiamento continuará
disponível para a Companhia e em termos aceitáveis. Se a Companhia não tiver capital de giro
suficiente, pode não ser capaz de implementar sua estratégia de crescimento, manter sua
competitividade ou financiar iniciativas estratégicas importantes, o que poderá causar um efeito
adverso relevante nos negócios e resultados financeiros da Companhia.
Possíveis limitações em manter o ritmo de crescimento de vendas pode afetar adversamente
os negócios e resultados operacionais da Companhia.
Os principais fatores que podem impactar o crescimento das vendas “mesmas lojas”, conceito que
demonstra quanto as vendas aumentaram nas mesmas lojas em relação ao período/exercício social
anterior, são (i) a capacidade da Companhia de prever e responder às novas tendências de consumo
em tempo hábil, (ii) a capacidade da Companhia de atrair novos clientes e manter os atuais, (iii) a
confiança do consumidor, (iv) situação econômica nas áreas onde as lojas estão localizadas, (v) o
impacto que a abertura de novas lojas pode gerar sobre as lojas pré-existentes nestes mesmos
mercados, (vi) mudanças nas políticas de crédito, propaganda e marketing da Companhia, (vii)
mudança de hábitos de consumo, inclusive em virtude do aumento de vendas online descrito abaixo
ou fatores decorrentes da pandemia do COVID-19; e (viii) concorrência.

391

PÁGINA: 29 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Em decorrência dos eventos descritos acima, a performance de vendas “mesmas lojas” da
Companhia pode não apresentar crescimento ou pode diminuir em exercícios futuros, o que pode
impactar negativamente os negócios e resultados operacionais da Companhia. Além disso, o
crescimento futuro de vendas da Companhia está fortemente baseado na ampliação e
desenvolvimento dos canais digitais de vendas, como e-commerce, inclusive por meio do aplicativo
de compras, que são suscetíveis a uma maior concorrência e dependência de constantes evoluções
tecnológicas, bem como mudanças no comportamento de consumo de clientes da Companhia,
podendo impactar o seu ritmo de crescimento de vendas. Adicionalmente, as vendas da Companhia
também poderão diminuir em decorrência de pandemias (como, por exemplo, a da COVID-19). Para
mais informações a respeito de eventuais impactos nas vendas da Companhia em tal cenário, vide
Fator de Risco “A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à
propagação do COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará os
negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e
podem afetar material e adversamente os negócios da Companhia, condição financeira, resultados
de operações e fluxos de caixa e a capacidade da Companhia de continuar a operar seus negócios”.
A Companhia conduz suas operações por meio de lojas físicas e digitais. Caso a Companhia seja
incapaz de alinhar estes canais de vendas em termos de aspectos comerciais, logísticos, de
comunicação e marketing com o objetivo de atender as necessidades de seus clientes, os resultados
e operações da Companhia poderão ser adversamente afetados. Para mais informações, vide Fator
de Risco “A Companhia atua no setor de varejo por meio de canais distintos (lojas físicas e digitais)
e acredita que a integração desses canais é essencial para o sucesso do seu negócio. A falha dessa
integração, ou o seu insucesso em aprimorar inovações poderão afetar negativamente os negócios
e atividades, situação financeira e resultado operacional da Companhia”.
A Companhia atua no setor de varejo por meio de canais distintos (lojas físicas e site mobile,
e em um futuro próximo, atuará por meio de sua plataforma digital e aplicativo) e acredita que
a integração desses canais é essencial para o sucesso do seu negócio. A falha dessa
integração, ou o seu insucesso em aprimorar inovações poderão afetar negativamente os
negócios, atividades, situação financeira e resultado operacional da Companhia.
As operações da Companhia no setor de varejo são realizadas por meio de lojas físicas e site mobile,
e em um futuro próximo por meio de plataforma digital e aplicativo no conceito “omnichannel” de
integração de canais, os quais estão em fase de desenvolvimento pela Companhia. A Companhia
não pode garantir que conseguirá aprimorar sua estratégia “omnichannel” ou que será capaz de
implementar inovações que sejam importantes para seus clientes, o que, em se confirmando, poderá
ser extremamente prejudicial aos seus planos e poderá afetar negativamente os negócios,
atividades, situação financeira e resultado operacional da Companhia.
Além disso, caso a Companhia não seja capaz de manter e aprimorar, de forma bem-sucedida, a
complementaridade entre os seus canais de vendas, sob os aspectos comerciais, logísticos, de
comunicação e marketing e de atendimento, o aproveitamento das vantagens que a estrutura
integrada dos multicanais pode oferecer será prejudicado, podendo impactar adversamente a
Companhia.
Outro risco da estratégia “omnichannel” é a possibilidade de os canais de vendas da Companhia
entrarem em competição. Caso isso aconteça, a Companhia não será bem-sucedida na estratégia
de crescimento do seu faturamento e a integração dos seus canais de vendas poderá não trazer os
benefícios esperados, afetando negativamente os negócios, atividades, situação financeira e
resultado operacional da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode incorrer em custos maiores do que os esperados e as iniciativas
“omnichannel” podem se mostrar economicamente inviáveis ou ter uma rentabilidade menor do que
a esperada. Por fim, a legislação e regulamentação (principalmente tributária) das atividades
inerentes à plataforma “omnichannel” no Brasil não possuem previsões específicas aplicáveis à
modalidade de varejo multicanal, o que deixa a Companhia vulnerável a possíveis autuações e gera
um ambiente regulatório incerto para suas operações. Qualquer dos fatores acima poderá afetar de
forma relevante a estratégia de crescimento e o resultado operacional da Companhia.
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A Companhia pode precisar de recursos adicionais para implementar sua estratégia de
crescimento, o que pode ocasionar uma queda de eficiência na manutenção da gestão.
A estratégia de crescimento da Companhia envolve a abertura e a operação de novas lojas, o que
pode demandar recursos adicionais. Por exemplo, as vendas digitais demandam investimentos
substanciais em infraestrutura de TI e monitoramento constante sobre a segurança nos meios de
pagamento. Tal estratégia gera demandas crescentes sobre seus recursos operacionais, gerenciais,
administrativos e financeiros, as quais podem resultar em queda de eficiência na manutenção da
gestão dos seus negócios, que por sua vez pode levar a uma deterioração no desempenho de suas
lojas individualmente e de seu negócio como um todo.
Se a Companhia não implementar totalmente sua estratégia de crescimento e transformação
digital, suas operações poderão ser adversamente afetadas.
A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações relativas à estratégia
de crescimento e transformação digital da Companhia dependem de fatores críticos, dentre os quais
sua competência e capacidade de:
•

Proteger o poder da sua marca;

•

Abrir novas lojas e expandir sua cobertura geográfica;

•

Alavancar as vendas e aumentar a rentabilidade de suas operações;

•

Fortalecer e expandir a oferta de serviços e produtos financeiros para a sua base de clientes;

•

Aperfeiçoar a experiência de compra por meio da multicanalidade;

•

Gerenciar a captação e aplicação dos recursos financeiros; e

•
Inclusão digital de seus clientes, o aprimoramento contínuo de suas operações multicanais,
desenvolvimento de sua plataforma digital e fortalecimento de sua cultura digital.
A Companhia não pode assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito,
simultaneamente e por completo. O insucesso em implementar suas estratégias pode afetar
adversamente os negócios da Companhia. Além disso, a transformação digital submete a
Companhia a riscos materiais anteriormente não aplicáveis à Companhia, inclusive riscos
relacionados à segurança na realização de pagamentos online, a logística de entregas dos produtos,
a dependências de plataformas de terceiros, entre outros.
A Companhia pode não ser capaz de cumprir com índices financeiros a serem eventualmente
previstos em contratos que venham a compor o seu endividamento.
A Companhia pode vir a ter compromissos de manutenção de índices financeiros em contratos que
venham a compor o seu endividamento no futuro. Esses compromissos podem afetar a capacidade
da Companhia de reagir a mudanças na economia ou no seu setor de atuação ou sua capacidade
de aproveitar novas oportunidades de negócios lucrativos. Além disso, em decorrência da pandemia
da COVID-19, a Companhia pode enfrentar dificuldades para obtenção de financiamentos junto a
instituições financeiras ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode comprometer e/ou
dificultar o cumprimento dos eventuais covenants financeiros aos quais poderá estar sujeita no
âmbito de suas obrigações futuras. Para mais informações, vide item 10 deste Formulário de
Referência.
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Adicionalmente, caso os eventuais índices financeiros sejam descumpridos e, consequentemente,
ocorra qualquer evento de inadimplemento previsto em tais contratos, as dívidas a eles vinculadas
poderão ser vencidas antecipadamente pelos respectivos credores, e o fluxo de caixa e a condição
financeira da Companhia poderão ser afetados de maneira relevante e adversa. Além disso, os
eventuais contratos financeiros a serem celebrados pela Companhia poderão conter cláusulas que
estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra um evento de inadimplemento em outros
contratos ou o vencimento antecipado de outros contratos seja declarado (cross-acceleration ou
cross-default), o que também pode vir a afetar de maneira adversa e relevante o fluxo de caixa e a
condição financeira da Companhia. Para maiores informações, vide item 10 deste Formulário de
Referência.
A perda de membros da alta administração da Companhia, assim como de funcionários
qualificados, e/ou a incapacidade de atrair e manter conselheiros, diretores e funcionários
qualificados podem causar um efeito adverso sobre as atividades, situação financeira e
resultados operacionais da Companhia.
O crescimento e desempenho da Companhia dependem em grande parte de esforços e da
capacidade da sua alta administração. A perda dos membros da sua alta administração, inclusive
em decorrência de eventual desinvestimento futuro pelos acionistas relevantes da Companhia,
poderá afetar de modo adverso e relevante os negócios e os resultados operacional e financeiro da
Companhia. Além disso, caso a Companhia venha a perder algum desses profissionais-chave,
inclusive aqueles que eventualmente guardem relação com seus acionistas relevantes, esta poderá
não conseguir atrair novos profissionais com a mesma qualificação para substituí-los. A eventual
saída de tais administradores ou profissionais-chave poderá impactar os negócios da Companhia.
A Companhia deve atrair, treinar e reter um grande e crescente número de funcionários qualificados,
ao mesmo tempo em que controla os gastos trabalhistas e mantem a sua cultura. A Companhia
compete com empresas do setor de varejo ou de outros setores. Não há garantia de que a
Companhia será capaz de atrair, contratar, treinar, reter, motivar ou gerenciar empregados altamente
qualificados no futuro, o que poderia provocar um efeito material adverso nos negócios, na situação
financeira e nos resultados operacionais da Companhia.
Perdas não cobertas pelos seguros contratados podem resultar em prejuízos e na dificuldade
para contratação de apólices, o que poderá gerar efeitos adversos sobre os negócios da
Companhia.
Certos tipos de riscos não são garantidos pelas seguradoras que atuam no mercado, tais como
guerra, caso fortuito e de força maior ou interrupção de certas atividades. Na eventualidade da
ocorrência de qualquer um desses eventos não cobertos, ou de insuficiência de cobertura nas
apólices contratadas, a Companhia pode sofrer um revés financeiro para recompor e/ou reformar os
ativos que tenham sofrido prejuízo, o que poderá comprometer o investimento realizado pela
Companhia. Ainda, no caso dos eventos segurados, a cobertura de apólices de seguro está
condicionada ao pagamento do respectivo prêmio. A falha da Companhia em pagar esses prêmios
cumulada com a ocorrência de um sinistro poderá nos colocar em uma situação de risco, dados que
danos, mesmo que segurados, não estariam sujeitos à cobertura pela seguradora. Além disso, a
Companhia não pode garantir que conseguirá manter apólices de seguro a taxas comerciais
razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias seguradoras ou
com companhias seguradoras similares.
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A Companhia pode vir a buscar aquisições estratégicas ou investimentos, e a incapacidade
de produzir os resultados esperados de uma aquisição ou investimento, ou de integrar
plenamente uma empresa adquirida, pode ter um impacto adverso em seus negócios.
A Companhia pode eventualmente adquirir ou investir em empresas ou negócios. Por exemplo, na
data de conclusão da oferta pública de ações da Companhia (“Oferta”), a Companhia se tornará
proprietária de 37 imóveis pertencentes, indiretamente, aos seus acionistas, o FIP Momentum e o
Walmart US, por meio de uma operação de incorporação, pela Companhia, das ações de emissão
das sociedades que são atualmente proprietárias de tais imóveis. Para mais informações sobre a
referida operação, vide item 15.7 deste Formulário de Referência.
O sucesso das aquisições ou investimentos se baseia na capacidade da Companhia de estabelecer
premissas precisas relativas a avaliação, operações, potencial de crescimento, integração e outros
fatores relacionados aos respectivos negócios. A Companhia não pode garantir que as suas
aquisições ou investimentos produzirão os resultados que espera. Além disso, as aquisições podem
resultar em dificuldades na integração das empresas adquiridas, bem como no desvio do capital e
da atenção da administração da Companhia de outras questões e oportunidades de negócios. Essas
aquisições estratégicas e investimentos podem ainda resultar em contingências adicionais, inclusive
não identificadas pela Companhia em suas diligências anteriormente às aquisições. Ainda, a
Companhia pode não conseguir integrar com sucesso as operações que adquirir, incluindo os seus
colaboradores, sistemas financeiros, distribuição ou procedimentos operacionais. Se não integrar
com êxito as aquisições, o negócio da Companhia poderá sofrer consequências. Além disso, a
integração de qualquer uma das empresas adquiridas e seus resultados financeiros pode afetar os
resultados operacionais da Companhia de maneira adversa.
A Companhia pode não conseguir renovar, em condições satisfatórias, as suas operações de
hedge, o que pode aumentar o custo do serviço da sua dívida e do câmbio sobre importações
e, consequentemente, afetar negativamente o seu desempenho financeiro.
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes, direta ou indiretamente, das taxas de
câmbio. Esses riscos resultam principalmente de compras de produtos importados, os quais
totalizaram R$177 milhões e R$130 milhões em 30 de setembro de 2020 e no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, respectivamente.
Os derivativos contratados pela Companhia podem não oferecer proteção adequada, o que poderá
afetar negativamente os resultados da Companhia. As operações de hedge também poderão expor
a Companhia a riscos de perdas financeiras em situações em que a outra parte do contrato de hedge
não cumpra suas obrigações contratuais.
A Companhia também não pode garantir que continuará contratando operações de hedge. Além
disso, a liquidez no mercado de derivativos pode ficar escassa, o que dificultaria a contratação de
hedge da dívida ou do fluxo de importações da Companhia em condições satisfatórias e,
consequentemente, poderia afetar negativamente o desempenho financeiro global da Companhia no
caso de uma desvalorização do Real ou de movimentos relevantes das taxas de juros.
A Companhia pode não conseguir alinhar seus canais de venda dentro de suas expectativas.
Além das operações da Companhia serem realizadas por meio de lojas físicas de atacado e varejo,
a Companhia também utiliza canais digitais de e-commerce, que permite a realização de compras
nas suas lojas online. A Companhia tem uma experiência limitada em tal formato de negócios e é
menos conhecida pelos consumidores do que outras grandes redes. Caso a Companhia não consiga
alinhar as operações das lojas físicas e dos canais digitais de e-commerce sob os aspectos
comerciais, logísticos, de comunicação e marketing e de atendimento às expectativas dos seus
clientes, o aproveitamento das vantagens que a estrutura integrada dos multicanais pode oferecer
será prejudicado, podendo impactar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
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Decisões desfavoráveis ou desdobramentos de investigações em processos administrativos,
judiciais ou arbitrais podem ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia e suas
controladas.
Atualmente, a Companhia e suas controladas são partes em uma série de processos administrativos
e judiciais relacionados a questões cíveis, consumeristas, ambientais, trabalhistas, administrativas,
tributárias, entre outras. Alguns dos processos administrativos e judiciais, principalmente de natureza
tributária e imobiliária, dos quais a Companhia e suas controladas são partes, envolvem matérias e
valores relevantes, que, caso decididos de maneira contrária aos interesses da Companhia e de e
suas controladas, poderão afetar negativa e materialmente os negócios e situação financeira da
Companhia e suas controladas. Além disso, as controladas da Companhia são partes em autuações
fiscais com prognóstico de perda classificado como “possível” e, caso decididos de maneira contrária
aos interesses da Companhia e de suas controladas, poderão afetar adversamente a situação
financeira da Companhia e de suas controladas. Para mais informações, vide item 4.3 deste
Formulário de Referência.
A Companhia e suas controladas não podem garantir que esses processos judiciais serão decididos
em seu favor. A Companhia constitui provisões apenas em relação aos processos em que a
probabilidade de perda tenha sido classificada pelos seus advogados externos e departamento
jurídico como provável. A Companhia não pode garantir que as provisões constituídas, quando
existentes, serão corretas e suficientes para todos os passivos eventualmente decorrentes destes
processos administrativos ou judiciais. Caso ações que envolvam um valor substancial e em relação
às quais a Companhia não tem nenhuma provisão ou tem provisão significativamente inferior ao
montante da perda efetiva, sejam decididas, em definitivo, de forma desfavorável, a Companhia pode
sofrer um efeito adverso relevante sobre seus negócios. Para mais informações, vide itens 4.3 a 4.7
deste Formulário de Referência.
Além das provisões contábeis e de honorários advocatícios relacionados a processos, a Companhia
pode ser compelida a realizar depósitos judiciais, oferecer garantias em tais processos, ou executar
obrigações de fazer ou de não fazer, o que também poderá afetar adversamente sua liquidez e
condição financeira.
Ainda, em razão dos débitos tributários que possuem perante a Receita Federal do Brasil, as
subsidiárias WMS Supermercados do Brasil Ltda., Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda. e
Bompreço Bahia Supermercados Ltda. são partes em processos de arrolamento de bens instaurados
pela Receita Federal do Brasil para acompanhamento do seu patrimônio. As autoridades fiscais
podem, caso entendam haver descumprimento das regras previstas para o processo de arrolamento
de bens (como por exemplo, venda de ativos sem a devida comunicação da Receita Federal do
Brasil), pedir judicialmente a indisponibilidade dos bens arrolados do ativo permanente das
sociedades via Medida Cautelar Fiscal, o que poderá afetar adversamente sua liquidez e condição
financeira.
Da mesma forma, administradores e/ou os acionistas da Companhia podem vir a ser partes ou serem
mencionados e/ou chamados a depor em processos administrativos e judiciais, cuja instauração e/
ou resultados podem afetá-los negativamente, especialmente caso sejam indiciados e/ou
condenados e se forem processos de natureza criminal, eventualmente, impossibilitando o exercício
de suas funções na Companhia e/ou afetando a reputação e/ou situação financeira da Companhia
direta ou indiretamente. Para mais informações, vide itens 4.3 e seguintes deste Formulário de
Referência.
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Uma paralisação ou greve significativa da força de trabalho da Companhia pode afetar as suas
operações.
Os empregados da Companhia são representados por sindicatos trabalhistas e estão protegidos por
convenções coletivas, acordos coletivos ou contratos de trabalho semelhantes, que estão sujeitos à
renegociação periódica dentro dos prazos estabelecidos por lei. Greves e outras paralisações ou
interrupções de trabalho em qualquer uma das instalações da Companhia, ou movimentos
trabalhistas que perturbem qualquer um dos fornecedores ou prestadores de serviços terceirizados
da Companhia, inclusive aqueles relacionados às condições de trabalho decorrentes da pandemia
da COVID-19, podem ter um efeito adverso relevante sobre suas operações e seus negócios.
Alterações na disponibilidade e nos custos de energia e de outros serviços públicos podem
afetar substancialmente e adversamente a Companhia.
As operações da Companhia consomem quantidades consideráveis de energia e outros serviços
públicos. Os preços de energia elétrica e serviços públicos têm variado significativamente no
passado recente do Brasil, inclusive como resultado de condições climáticas, o que poderá ocorrer
novamente no futuro. Como exemplo, os preços elevados de energia elétrica durante um período
prolongado de seca, bem como mudanças regulatórias e tributárias no setor elétrico em
determinadas áreas geográficas, podem resultar em um efeito negativo na receita operacional e
potencialmente afetar negativamente a rentabilidade da Companhia. Não há nenhuma garantia de
que a Companhia conseguirá repassar o aumento dos custos de energia elétrica e serviços públicos
para os seus consumidores.
No caso de a Companhia vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, poderá haver uma diluição da participação de seus acionistas.
A Companhia pode ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão
pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de
recursos por meio de distribuição pública de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações
poderá ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos seus acionistas, incluindo os
investidores nas suas ações, o que pode resultar na diluição da participação dos referidos acionistas
no capital social da Companhia, ocasionando a imediata diluição no valor patrimonial de seu
investimento. Adicionalmente, ainda que a Companhia emita ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações ou permutáveis em ações de emissão da Companhia sujeitos ao direito de
preferência, os investidores que optarem por não participar de qualquer oferta prioritária poderão
sofrer uma diluição de sua participação no capital social da Companhia.
Os acionistas da Companhia podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com o seu estatuto social, a Companhia deve pagar aos seus acionistas, no mínimo, (i)
1% (um por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2020 (a ser distribuído aos acionistas
conforme for deliberado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021), e (b) 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido apurado nos exercícios de 2021 em diante a ser distribuído aos
acionistas conforme for deliberado nas Assembleias Gerais Ordinárias a se realizarem de 2022 em
diante; valores calculados nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob a forma de dividendos
ou juros sobre o capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar
prejuízo ou retido nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações e pode não ser
disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Além disso, a Lei
das Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta, como a Companhia, suspenda a
distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o conselho de
administração informe à assembleia geral ordinária que a distribuição seria incompatível com a
situação financeira da Companhia. Se isso acontecer, os titulares das ações ordinárias de emissão
da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio. Por fim, a isenção
de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente incidente sobre o
pagamento de juros sobre capital próprio prevista poderão ser revistas e tanto os dividendos
recebidos, quanto os distribuídos 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
seus acionistas a título de participação nos resultados da Companhia.
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Se a Companhia não conseguir manter a sua cultura e a sua marca no processo de expansão,
as operações da Companhia poderão ser adversamente afetadas.
Na medida em que a Companhia expande os negócios para diferentes localidades, pode ser incapaz
de identificar, contratar e manter trabalhando conosco um número suficiente de colaboradores
alinhados à nossa cultura corporativa. Tal falha poderia resultar em uma piora no atendimento ao
cliente e/ou no desempenho dos colaboradores, e consequentemente em um enfraquecimento da
marca da Companhia. O insucesso da Companhia em manter sua cultura e suas marcas pode afetar
adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A adoção de novas práticas contábeis ou a mudança na interpretação de políticas contábeis
críticas pela Companhia poderá impactar substancialmente o resultado da Companhia.
A adoção de novas normas e interpretações contábeis ou uma mudança na interpretação de políticas
contábeis críticas pela Companhia pode impactar substancialmente as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia, inclusive o valor de provisões constituídas, uma vez que
podem vir a alterar entendimentos em vigência nos exercícios fiscais anteriores. Exemplo disso é a
adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019, pela Companhia, a qual optou por
utilizar a abordagem retrospectiva modificada, sem reapresentar as demonstrações financeiras,
individuais e consolidadas, referentes ao período de 5 meses findos em 31 de dezembro de 2018
(apresentadas de acordo com CPC 06 (R1)/IAS 17 e ICPC 03 (IFRIC 04)), e sem reavaliar se
contratos contém ou não um componente de arrendamento em sua data inicial. Para mais
informações sobre os impactos da adoção do CPC 06 (R2)/IFRS 16, vide item 10.4 deste Formulário
de Referência.
Desta maneira, os resultados da Companhia, assim como o seu balanço patrimonial podem vir a
serem modificados de maneira substancial, e não seriam mais comparáveis diretamente com os
demonstrativos anteriores.
Desastres e eventos imprevisíveis podem atrapalhar as operações da Companhia.
Eventos imprevisíveis, que vão além do controle da Companhia, incluindo guerras, pandemias, tal
como, a pandemia da COVID-19, atividades de terrorismo e desastres naturais como inundações,
incêndios e condições de seca severa afetam os preços dos produtos que a Companhia vende e,
entre outros, podem prejudicar as operações da Companhia e de seus fornecedores e prestadores
de serviços, além de ter um efeito negativo sobre o consumo ou resultar em instabilidade política ou
econômica. Esses eventos podem causar o fechamento temporário ou definitivo de algumas das
lojas e/ou centros de distribuição da Companhia, atrasar ou afetar a capacidade da Companhia de
distribuir produtos para as lojas e consumidores finais, reduzir a demanda dos produtos que a
Companhia vende, aumentar o preço e diminuir as vendas, o que pode ter um efeito adverso
relevante sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia.
Acidentes nas lojas, centros de distribuição ou quaisquer das unidades da Companhia podem
causar um efeito adverso relevante sobre seus negócios, resultados operacionais e imagem.
Acidentes e outros eventos imprevisíveis e fora do controle da Companhia, causados por erro
humano, mecânico, tecnológico ou por quaisquer outros fatores, podem ocorrer a qualquer tempo
nas lojas, centros de distribuição ou outras unidades da Companhia. Caso qualquer acidente ou outro
evento imprevisível e fora do controle da Companhia ocorra, poderá resultar em perdas de estoque,
danos a nossos ativos ou até mesmo vitimar clientes, funcionários ou quaisquer terceiros. Os
negócios, resultados operacionais e imagem da Companhia podem sofrer efeito negativo em
decorrência de tais acidentes ou eventos imprevisíveis e fora de seu controle, ou ainda em
decorrência da forma como a Companhia responda a tais acidentes e/ou eventos.
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O fato de as lojas da Companhia serem espaços de uso público pode gerar consequências
que fogem do controle da administração das respectivas lojas, o que pode causar danos
materiais e à sua imagem, além de causar eventual responsabilidade civil.
As lojas da Companhia, por estarem inseridas em espaços de uso público, estão sujeitas a uma série
de acidentes em suas dependências, que podem fugir do controle da administração das respectivas
lojas, como por exemplo, ocorrência de furto ou roubo de clientes ou funcionários, escorregões,
queda de produtos das prateleiras, tropeções com produtos fora do lugar, acusações
preconceituosas de empregados ou terceirizados da Companhia e, consequentemente, podem
causar danos aos seus consumidores, frequentadores e colaboradores. No caso da ocorrência de
tais acidentes, a loja envolvida no caso pode enfrentar sérios danos materiais e de imagem. Além
disso, a ocorrência de acidentes pode sujeitar à Companhia à responsabilização civil e ou à
obrigação do ressarcimento de eventuais vítimas, inclusive por meio do pagamento de indenizações,
o que poderia causar um efeito material adverso para a Companhia.
A Companhia pode enfrentar potenciais conflitos de interesses envolvendo transações com
partes relacionadas.
A Companhia possui receitas, custos ou despesas decorrentes de transações com partes
relacionadas, conforme indicado no item 16.2 deste Formulário de Referência. A Companhia não
pode garantir que suas Políticas de Partes Relacionadas (descritas no item 16.1 deste Formulário de
Referência) sejam eficazes para evitar situações de potencial conflito de interesse entre as Partes,
e que seus acionistas controladores ou os administradores por eles eleitos prestaram ou prestarão
estrita observância às boas práticas de governança e/ou normas existentes para dirimir situações de
conflito de interesses, incluindo, mas sem se limitar, a observância do caráter estritamente
comutativo das condições pactuadas ou o pagamento compensatório adequado, em cada transação
em que, de um lado, a parte contratante seja a Companhia ou sociedade por ela controlada, e, de
outro lado, a parte contratada seja uma sociedade que não seja controlada pela Companhia e tenha
como acionistas os acionistas controladores da Companhia ou administradores da Companhia.
Considerando que a Companhia depende materialmente de alguns contratos com partes
relacionadas, especialmente no uso de algumas marcas, ao sistema de TI e também a alguns
fornecedores mundiais do Walmart US, esse risco é ainda maior. Para mais informações a esse
respeito, vide Fatores de Risco “O negócio da Companhia depende de marcas altamente
reconhecidas. A Companhia pode não conseguir manter e melhorar o reconhecimento de suas
marcas ou pode receber avaliações desfavoráveis de consumidores, bem como pode ser alvo de
publicidade negativa, o que poderia afetar adversamente suas marcas” e “Problemas nos sistemas
de tecnologia da informação da Companhia, incluindo no âmbito da importação da estrutura de TI do
Walmart US para o Brasil, ou a incapacidade de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da
tecnologia, ou, ainda, poderão impactar adversamente suas operações”.
Caso as situações de conflito de interesses com partes relacionadas se configurem, elas poderão
causar um impacto adverso nos negócios, resultados operacionais, situação financeira e valores
mobiliários da Companhia. Adicionalmente, caso a Companhia celebre transações com partes
relacionadas em caráter não comutativo, trazendo benefícios às partes relacionadas envolvidas, os
acionistas da Companhia poderão ter seus interesses prejudicados.
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(b)

Riscos Relacionados ao Controlador, direto ou indireto, ou Grupo de Controle

Os interesses do acionista controlador da Companhia podem ser conflitantes com os
interesses dos seus demais acionistas.
O acionista controlador da Companhia tem o poder de eleger a maioria dos membros do Conselho
de Administração e de tomar decisões em todos os pontos-chave que requerem aprovação dos
acionistas, tais como reorganizações societárias, distribuição de dividendos e vendas de ativos. Os
interesses do atual acionista controlador da Companhia podem ser conflitantes com os interesses
dos demais acionistas. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os acionistas controladores
têm o poder de eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração, exercer o controle
geral sobre a administração, determinar suas políticas, vender ou de alguma forma transferir ações
que representem o controle da Companhia e determinar o resultado de qualquer deliberação de seus
acionistas, inclusive operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, venda de todos
ou substancialmente todos os ativos, assim como determinar a distribuição e pagamento de
quaisquer dividendos futuros.
O acionista controlador da Companhia poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de
ativos, parcerias, busca de financiamentos ou operações similares que podem ser conflitantes com
os interesses dos demais acionistas e causar um efeito relevante adverso nas atividades da
Companhia. Adicionalmente, qualquer mudança no controle pode afetar materialmente a
administração, os negócios, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da abertura de capital da Companhia, esta continuará sendo
controlada por seu bloco de controle, cujos interesses poderão divergir dos seus demais
acionistas.
Imediatamente após a conclusão da abertura de capital da Companhia, esta continuará sendo
controlada por seu atual bloco de controle, que continuará a deter a maioria do seu capital social, por
meio de um acordo de acionistas. O bloco de controle da Companhia poderá exercer os seus direitos
de voto para eleger ou destituir a maioria dos membros do seu Conselho de Administração, controlar
a sua administração e políticas, determinar o resultado de quase todas as matérias que exigem a
aprovação dos acionistas, incluindo, entre outras, transações com partes relacionadas,
reorganizações societárias, aquisições, venda de ativos, parcerias e o pagamento e prazo de
dividendos futuros, o que poderá conflitar com os interesses dos demais acionistas. O bloco de
controle da Companhia poderá ter interesse em realizar aquisições, alienações de ativos, parcerias,
busca de financiamentos, ou tomar outras decisões que podem ser conflitantes com os interesses
dos demais acionistas e que podem não resultar em melhorias de seus resultados operacionais, o
que pode afetar adversamente a cotação das ações da Companhia.
A Companhia utiliza marcas que pertencem indiretamente a um de seus acionistas, o Brazil
Holdings S.C.S, veículo de investimento do Walmart US na Companhia. O Walmart US poderá
rescindir o Contrato de Licença de Uso em caso de transferência de qualquer participação
acionária da Companhia a concorrentes.
Um dos acionistas da Companhia, o Brazil Holdings S.C.S, veículo de investimento do Walmart US
na Companhia, é titular indireto das Marcas Sam’s Club, que estão entre as marcas mais importantes
utilizadas pela Companhia, que foram licenciadas em favor da Companhia por meio do Contrato de
Licença de Uso. De acordo com os termos do Contrato de Licença de Uso, caso haja uma
transferência de qualquer participação acionária da Companhia a concorrentes, direta ou
indiretamente, o Contrato de Licença de Uso poderá ser rescindido e, portanto, a Companhia será
impedida de utilizar as Marcas Sam’s Club em suas operações, o que poderá ter um efeito adverso
sobre a Companhia. Para maiores informações acerca do Contrato de Licença de Uso, vide Fator de
Risco “A Companhia pode perder o direito de utilizar as Marcas Sam’s Club e operar o “Sam’s Club
Brazil Business”.
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(c)

Riscos Relacionados a Seus Acionistas

A Companhia pode incorrer em custos adicionais e enfrentar maiores desafios após a Oferta.
O atual acionista controlador da Companhia está desinvestindo uma participação significativa na
Companhia por meio da Oferta. Após a realização da Oferta, a Companhia pode não mais tirar
proveito do apoio e influência do seu atual acionista controlador, por exemplo, no que diz respeito ao
gerenciamento para obtenção de vantagens estratégicas, inclusive redução de custo de capital,
supervisão executiva e apoio em algumas decisões de negócios, governança corporativa,
conformidade e gerenciamento de riscos, recursos humanos e suporte para certos sistemas de
informação relacionados a relatórios financeiros, o que poderia dificultar certos processos de tomada
de decisão, aumentar o seu custo de capital e resultar em mudanças repentinas ou inesperadas na
gestão, política corporativa e direção estratégica, afetando adversamente a Companhia.
Além disso, a Companhia depende dos contratos com o Walmart US para uso de marcas-chave,
sistemas de TI e também para acesso a fornecedores internacionais do Walmart US. Determinados
produtos, vendidos com exclusividade nas lojas da Companhia, são previamente selecionados pelo
Walmart US e adquiridos em escala. Caso a Companhia deixe de se beneficiar deste mecanismo,
poderá ser adversamente afetada. Para maiores informações a esse respeito, vide Fatores de Risco
“O negócio da Companhia depende de marcas altamente reconhecidas. A Companhia pode não
conseguir manter e melhorar o reconhecimento de suas marcas ou pode receber avaliações
desfavoráveis de consumidores, bem como pode ser alvo de publicidade negativa, o que poderia
afetar adversamente suas marcas” e “Problemas nos sistemas de tecnologia da informação da
Companhia, incluindo no âmbito da importação da estrutura de TI do Walmart US para o Brasil, ou a
incapacidade de acompanhar a velocidade do desenvolvimento da tecnologia, ou, ainda, poderão
impactar adversamente suas operações”.
Após a realização da Oferta, a Companhia pode não mais tirar proveito do apoio e influência dos
seus atuais acionistas nestas áreas, o que poderia dificultar certos processos de tomada de decisão,
aumentar o seu custo de capital e resultar em mudanças repentinas ou inesperadas na sua gestão,
política corporativa e direção estratégica, cada um das quais poderia afetar adversamente a
Companhia.
(d)

Riscos Relacionados a Suas Controladas e Coligadas

Resultados negativos de sociedades controladas podem afetar negativamente os resultados
operacionais da Companhia.
A Companhia é uma holding que detém participação em diversas sociedades operacionais. Dessa
forma, a totalidade da receita da Companhia provém da distribuição de dividendos de suas
controladas. Diante disso, a capacidade da Companhia de cumprir suas obrigações financeiras e de
pagar dividendos aos seus acionistas está diretamente relacionada ao fluxo de caixa e lucros de
suas controladas, as quais estão sujeitas, dentre outros, aos mesmos riscos operacionais, societários
e regulamentares a que a Companha está sujeita, conforme descritos neste item 4.1. Não há garantia
de que o fluxo de caixa e os lucros das controladas da Companhia serão positivos ou que serão
suficientes para o cumprimento das obrigações financeiras da Companhia e para a deliberação de
dividendos aos seus acionistas, o que pode afetar seu resultado e o valor das ações emitidas pela
Companhia.
Além disso, durante a campanha presidencial brasileira, o atual governo propôs a revogação da
isenção do imposto de renda sobre o pagamento de dividendos, a qual, se promulgada, poderia vir
a aumentar as despesas tributárias associadas a qualquer dividendo ou distribuição. Tais discussões
foram recentemente retomadas diante da pandemia do COVID-19. Caso essas medidas sejam, de
fato, tomadas a capacidade da Companhia de pagar e receber, de suas subsidiárias, futuros
dividendos ou distribuições de juros sobre capital próprio, pode ser adversamente impactada.
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As sociedades operacionais da Companhia são ou poderão ser parte em processos judiciais
nos quais a Companhia poderá vir a ser solidária ou subsidiariamente responsável.
A Companhia pertence a um grupo econômico em que existem outras sociedades operacionais. No
curso de suas atividades, essas sociedades são e podem vir a ser no futuro partes em processos
administrativos, judiciais e arbitrais nos quais, caso condenadas, o resultado do processo poderá
afetar a Companhia de forma solidária ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas naturezas
tais como, exemplificadamente, questões previdenciárias, trabalhistas e ambientais. Caso alguma
das sociedades do grupo econômico sofra condenação e a Companhia seja chamada a responder
subsidiária ou solidariamente por tal condenação, os resultados operacionais e financeiros da
Companhia poderão ser adversamente afetados.
Eventual processo de liquidação das sociedades operacionais da Companhia pode ser
conduzido em bases consolidadas.
O Judiciário brasileiro ou eventuais credores podem determinar a condução de eventual processo de
liquidação de empresas de grupo econômico da Companhia como se fossem uma única sociedade
(Teoria da Consolidação Substancial). Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser
negativamente impactados pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu
patrimônio para pagamento dos credores de outras empresas do grupo econômico da Companhia.
(e)

Riscos Relacionados a Seus Fornecedores

Algumas categorias de produtos que a Companhia vende são adquiridas, em grande parte, de
poucos fornecedores e caso ocorram alterações nessa cadeia de fornecimento, suas
atividades e negócios podem ser afetados adversamente.
Algumas categorias de produtos que a Companhia comercializa são substancialmente adquiridos de
poucos fornecedores. Caso algum fornecedor não seja capaz de fornecer os produtos na quantidade
e na frequência usualmente adquirida pela Companhia e a Companhia não seja capaz de substituir
o fornecedor no prazo aceitável, ou efetivamente substituí-lo, a Companhia pode não ser capaz de
manter o seu nível usual de vendas na categoria afetada, o que pode causar um efeito adverso
relevante sobre seus negócios, operações, atividades e seu resultado.
Ademais, a Companhia depende de contrato com o Walmart US para acesso a fornecedores
internacionais do Walmart US. Determinados produtos, vendidos com exclusividade nas lojas da
Companhia, são previamente selecionados pelo Walmart US e adquiridos em escala. Caso o referido
contrato seja rescindido ou não seja renovado, a Companhia poderá deixar de ter acesso aos
fornecedores internacionais do Walmart US e os produtos por eles fornecidos, o que poderá impactar
adversamente os resultados da Companhia. Para mais informações sobre o referido contrato, vide
item 16.4 deste Formulário de Referência.
Além disso, a Companhia está exposta ao risco de aumento de custos com relação aos fornecedores,
como no caso de os fornecedores alterarem a sua atual política de comercialização e de interrupções
na cadeia de fornecimento, em razão de medidas governamentais restritivas impostas em
decorrência da pandemia da COVID-19, entre outras hipóteses. Caso ocorram quaisquer das
alterações mencionadas nessa cadeia de fornecimento, as atividades e negócios da Companhia
podem ser afetados adversamente.
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O negócio da Companhia depende de uma cadeia de suprimentos e, consequentemente,
enfrenta riscos relacionados à logística.
Os produtos destinados às lojas da Companhia são entregues diretamente pelos seus fornecedores
às lojas e aos centros de distribuição da Companhia localizados em 18 estados brasileiros e no
Distrito Federal. Se a operação em um desses centros de distribuição for afetada negativamente por
fatores fora do controle da Companhia, tais como incêndios, desastres naturais, falta de eletricidade,
falhas nos sistemas, acidentes, medidas governamentais restritivas impostas em decorrência da
pandemia da COVID-19, greves (tais como a greve dos caminhoneiros que ocorreu no Brasil em
2018) entre outros, e caso nenhum outro centro de distribuição consiga atender à demanda da região
afetada, a distribuição de produtos às lojas da Companhia atendidas pelo centro de distribuição
afetado também será afetada, o que poderá impactar negativamente a Companhia. A estratégia de
crescimento da Companhia inclui a abertura de novas lojas, o que pode exigir a abertura de novos
centros de distribuição ou a expansão dos centros de distribuição existentes, para abastecer e
atender à demanda das lojas adicionais. As operações da Companhia poderão ser afetadas
negativamente se não conseguir abrir novos centros de distribuição ou expandir os centros de
distribuição existentes para atender às necessidades de abastecimento das novas lojas da
Companhia.
Além disso, quaisquer alterações, problemas ou interrupções significativas na infraestrutura de
logística que a Companhia ou os seus fornecedores usem para entregar produtos em suas lojas ou
centros de distribuição podem impedir a entrega oportuna ou bem-sucedida dos produtos que a
Companhia vende em suas lojas e afetar negativamente suas operações. Por exemplo, a rede de
distribuição da Companhia é sensível à flutuação dos preços do petróleo, e qualquer aumento no
preço, interrupção do fornecimento ou falta de combustível poderá resultar no aumento dos custos
de frete e afetar negativamente seus negócios e seus resultados operacionais. Além disso, caso
normas rigorosas para combater o trânsito de rua sejam promulgadas e imponham mais restrições
na entrega de produtos para as lojas da Companhia, em determinadas horas do dia, em
determinados municípios em que a Companhia atua, a sua capacidade de distribuir produtos em
tempo hábil para as suas lojas poderá ser afetada. Um aumento geral no trânsito de rua também
pode afetar a capacidade da Companhia de distribuir produtos em suas lojas em tempo hábil.
Ademais, o negócio de e-commerce da Companhia está sujeito a riscos semelhantes e, conforme
expandimos a plataforma de e-commerce da Companhia, esses riscos podem afetar a capacidade
da Companhia de entregar produtos aos seus consumidores finais em tempo hábil. A partir do
lançamento de estratégia de venda de produtos alimentícios da Companhia, por meio da plataforma
de e-commerce, a Companhia pode enfrentar riscos adicionais que poderão afetar negativamente a
implementação dessa estratégia, incluindo os riscos intrínsecos à entrega de produtos congelados e
perecíveis, além de outros riscos inesperados. Qualquer impossibilidade de entregar os produtos
que a Companhia vende prontamente, de maneira segura e com sucesso aos seus consumidores
por meio da nossa plataforma de e-commerce pode resultar na perda de negócios e afetar
negativamente a sua reputação, o que pode causar um impacto adverso nas vendas da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de identificar, manter e desenvolver boas relações
comerciais com seus atuais e futuros fornecedores para introduzir novos produtos que
atendam as demandas de qualidade e inovação da Companhia e do mercado podendo ter um
efeito adverso em seus negócios.
A Companhia adquire produtos de fornecedores localizados em diversas regiões do Brasil, portanto
depende de sua habilidade de identificar, manter e desenvolver boas relações comerciais com
fornecedores para continuar fornecendo os produtos atuais e também para introduzir novos produtos
que atendem às demandas de qualidade e inovação, da Companhia e do mercado, com rapidez e
responsabilidade no fornecimento. Essas relações comerciais são também importantes para garantir
que a Companhia tenha acesso ao produto com desconto ou outra forma de compensação para
garantir um preço competitivo ao consumidor. A perda dessas relações comerciais ou o impedimento
de formar novas relações pode ter um impacto adverso no posicionamento da Companhia no
mercado, nos custos operacionais e, consequentemente, nos seus resultados operacionais.
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A Companhia depende de prestadores de serviço de logística para abastecimento de suas
lojas e entrega de produtos a consumidores finais adquiridos por meio da plataforma ecommerce. Interrupções no fornecimento e outros fatores que afetem a distribuição dos
produtos podem causar um impacto adverso nos negócios da Companhia.
A Companhia depende de prestadores de serviços de logística, contratados para garantir o
transporte e a entrega dos produtos em suas lojas e a consumidores finais nas vendas pela internet.
Qualquer desgaste no relacionamento entre a Companhia e estes terceiros ou, ainda, qualquer
interrupção decorrente de falha no fornecimento, desastres naturais, acidentes, greves, medidas
impostas para tentar combater a pandemia da COVID-19 ou outros fatores fora do controle da
Companhia podem impedi-la de atender a demanda de seus clientes causando um impacto adverso
nos seus negócios, em sua imagem e reputação, na sua situação financeira e, consequentemente,
nos seus resultados operacionais.
Ademais, não há garantia de que a Companhia não terá problemas na coordenação de sua estratégia
de logística juntamente com a realização do seu plano de crescimento. Na medida em que pretende
expandir seus negócios no Brasil, inclusive vendas pela internet, a Companhia precisa garantir
eficiência na gestão dos distribuidores e prestadores de serviço de logística para manter o
abastecimento das novas lojas e a entrega de produtos a consumidores finais. Portanto, qualquer
falha em estabelecer conexão entre as suas lojas, consumidores e seus centros de distribuição pode
ter um impacto adverso nos planos de crescimento, nos custos operacionais e, consequentemente,
nos resultados operacionais da Companhia.
A divulgação não autorizada de dados ou o comprometimento da integridade da tecnologia
da informação, causados por falhas ou ataques cibernéticos, bem como a não conformidade
com leis e regulamentos relacionados a privacidade e a segurança de dados, podem sujeitar
a Companhia a relevantes penalidades e impactar negativamente suas operações, reputação
e resultados financeiros.
A Companhia obtém, armazena, processa e utiliza informações confidenciais, tais como dados de
usuários e clientes, inclusive informações de natureza financeira como números de cartão de crédito,
no âmbito das suas operações comerciais. É preciso garantir que qualquer tratamento de dados
pessoais, tais como, processamento, utilização, armazenagem, disseminação, transferência ou
eliminação sob responsabilidade da Companhia seja realizada de acordo com as leis de proteção de
dados e privacidade aplicáveis. A proteção dos dados de clientes, funcionários e fornecedores é
fundamental para a Companhia. A Companhia depende de alguns terceiros para o tratamento e
proteção dos dados dos usuários, tais como fornecedores de sistemas, softwares, ferramentas e
monitoramentos. Caso esses terceiros descumpram com as leis de proteção de dados e privacidade
aplicáveis, a Companhia poderá vir a responder solidariamente por eventuais danos causados ao
titular dos dados pessoais em razão de tal violação.
O governo brasileiro promulgou, em 14 de agosto de 2018, a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais – “LGPD”) com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, de forma a trazer mais
transparência e autonomia para os proprietários de dados pessoais. O texto da lei dispõe sobre
limites e condições para tratamento de dados pessoais, tanto por meio físico ou eletrônicos, por
pessoa jurídica de direito público ou privado, e, portanto, impactará a Companhia. Entende-se por
tratamento de dados pessoais, assim classificado pela lei como toda operação que envolva coleta,
utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento e transferência de dados que
identifiquem ou torne identificável determinada pessoa. Falhas de segurança cibernética da
informação devido a ações externas, intencionais ou não, como malwares, hackers, ciberterrorismo,
ou internas, tais como negligência ou má conduta dos funcionários e prestadores de serviços da
Companhia podem gerar impacto negativo na reputação da Companhia, prejuízo imaterial que a
marca pode sofrer em decorrência de má publicidade e impactos no relacionamento com entes
externos (governo, órgãos reguladores, consumidores, fornecedores, entre outros), prejuízos
financeiros decorrentes de multas por órgãos fiscalizadores e ações judiciais que os donos dos dados
pessoais que se sentirem lesados moverem contra a Companhia.
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Em razão da promulgação da Medida Provisória nº 959, de 29 de abril de 2020 (“MP 959”), a LGPD
entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, exceto pelos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, que
tratam das sanções administrativas, e somente entrarão em vigor a partir de 1º de agosto de 2021,
na forma de Lei nº 14.010/2020.
Em 26 de agosto de 2020, o poder executivo federal editou o Decreto nº 14.474/2020, aprovando a
estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). O Decreto entrará em vigor na data de
publicação da nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União.
A Companhia poderá incorrer em penalidades em função do vazamento de informações ou o seu
uso indevido, em virtude da LGPD. Se a Companhia não for capaz de adequar seus processos e
implantar as medidas requeridas para o pleno atendimento da LGPD, a Companhia poderá sofrer as
sanções administrativas aplicáveis pela ANPD previstas em lei, quais sejam (i) advertência com
indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, (ii) multa simples, de até 2% (dois por cento)
do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
por infração, (iii) multa diária, observado o limite total a que se refere ao item imediatamente anterior,
(iv) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, (v) bloqueio
dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização, (vi) eliminação dos dados
pessoais a que se refere a infração. Em caso de reincidência, sanções mais severas à Companhia,
como suspensão do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período
máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de
tratamento pelo controlador; suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais
a que se refere a infração pelo período de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período; e proibição
parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.
Não há garantia de que os fornecedores e prestadores de serviço da Companhia não venham
a se utilizar de práticas irregulares.
A Companhia não tem controle sobre as operações de fornecedores e prestadores de serviço e
eventuais irregularidades que estes possam apresentar. Assim, a Companhia não pode garantir que
alguns de seus fornecedores ou prestadores de serviço não venham apresentar problemas com
questões trabalhistas ou relacionados à legislação ambiental e à sustentabilidade, quarteirização da
cadeia produtiva e condições de segurança impróprias ou mesmo que venham a se utilizar dessas
irregularidades para terem um custo mais baixo de seus produtos e, caso seus fornecedores o façam,
a Companhia poderá ter prejuízos financeiros em sua imagem e em consequência, queda no valor
de suas ações.
Além disso, se os prestadores de serviços terceirizados que prestam serviços para a Companhia não
cumprirem com as suas obrigações trabalhistas e leis relacionadas à previdência social, a
Companhia poderá ser considerada responsável subsidiária e/ou solidária, por qualquer
descumprimento, resultando em multas, pagamentos destas verbas e outras sanções que podem
afetar a Companhia substancialmente e negativamente. A Companhia também pode ser
responsabilizada por lesões corporais ou morte de colaboradores de terceiros que estejam prestando
serviços para a Companhia dentro das suas instalações ou durante a construção de lojas da
Companhia, o que pode afetar adversamente sua imagem e seus negócios.
Ademais, se os fornecedores da Companhia deixarem de usar práticas comerciais éticas e
cumprirem as leis e regulamentos aplicáveis, como quaisquer leis contra o trabalho infantil ou
análogo ao escravo, e de proteção ambiental, a Companhia poderá ser prejudicada devido à
publicidade negativa ou a imposição de responsabilidades solidárias ou subsidiárias.
Por fim, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (“CDC”), a Companhia pode ser
solidariamente responsabilizada em caso de vício e/ou defeito nos produtos e/ou serviços
disponibilizados ao consumidor. Para mais informações sobre os riscos envolvendo direito do
consumidor, vide Fator de Risco “A Companhia pode ser considerada responsável por danos
causados por produtos comercializados a consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia”.
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As atividades da Companhia dependem do bom relacionamento e da reputação de seus
fornecedores.
O sucesso das atividades da Companhia depende, em parte, do relacionamento comercial da
Companhia com seus fornecedores. Caso a Companhia tenha desentendimentos comerciais com
seus fornecedores ou caso esses fornecedores rescindam ou não renovem seus contratos,
especialmente no caso de marcas exclusivamente distribuídas pela Companhia no Brasil, incluindo
em relação aos fornecedores internacionais do Walmart US, por conta de inadimplementos, falta de
alcance aos padrões de satisfação, alterações em estruturas internas de gerência e controle
societário da Companhia que não contem com suas aprovações, ou por qualquer outro motivo, a
Companhia pode ser prejudicada. Para outras informações em relação aos fornecedores
internacionais do Walmart US, vide Fator de Risco “A Companhia pode incorrer em custos adicionais
e enfrentar maiores desafios após a Oferta do que incorria sob a gestão dos seus atuais acionistas”
e “Algumas categorias de produtos que a Companhia vende são adquiridas, em grande parte, de
poucos fornecedores e caso ocorram alterações nessa cadeia de fornecimento, suas atividades e
negócios podem ser afetados adversamente”.
(f)

Riscos Relacionados a Seus Clientes

O negócio da Companhia está sujeito a flutuação substancial devido aos padrões sazonais
de compra dos seus consumidores.
A Companhia vivencia flutuações sazonais em suas vendas líquidas e resultados operacionais que
podem variar de trimestre para trimestre. Historicamente, a Companhia gera mais vendas líquidas
no quarto trimestre de cada ano, que inclui as semanas que antecedem e imediatamente após a
Black Friday e a temporada de vendas de Natal. Consequentemente, uma redução na confiança dos
consumidores nas semanas que antecedem e imediatamente após a Black Friday e a temporada de
vendas de Natal teria um impacto significativo no negócio da Companhia. Além disso, no quarto
trimestre a Companhia geralmente aumenta as despesas com colaboradores e publicidade, devido
à previsão de volumes de vendas maiores. A sazonalidade também influencia os padrões de compra
da Companhia, já que a Companhia compra a mercadoria para atividades sazonais antes de uma
estação, o que impacta diretamente os fluxos de caixa, níveis de contas a pagar e estoque da
Companhia. Ademais, a sazonalidade afeta o nível das dívidas e capital de giro da Companhia, pois
geralmente a Companhia incorre em mais dívidas durante a primeira metade do ano para financiar
o aumento das necessidades de fluxo de caixa da Companhia, em consequência (i) do vencimento
dos pagamentos aos fornecedores da Companhia pelos estoques adquiridos antes das altas
estações de vendas, e (ii) de uma diminuição no volume de vendas, que normalmente ocorre após
a temporada de vendas do Natal que se prolonga até o primeiro semestre no ano subsequente. Se
a Companhia calcular mal a demanda da quantidade de produtos que venderá ou da variedade de
produtos durante o quarto trimestre, as vendas líquidas da Companhia podem cair e,
consequentemente, prejudicar o seu desempenho financeiro. Se as vendas líquidas do quarto
trimestre não forem altas o suficiente para recuperar totalmente as despesas com colaboradores e
publicidade da Companhia ou forem menores que as metas usadas para determinar os níveis de
estoque, esse déficit pode afetar negativamente os resultados operacionais da Companhia. Além
disso, a sazonalidade pode afetar a logística de entrega de produtos no prazo estabelecido,
especialmente pelo e-commerce, o que pode afetar negativamente os resultados operacionais da
Companhia.
Os resultados operacionais trimestrais da Companhia também poderão variar significativamente em
consequência de vários outros fatores, incluindo, entre outros, o momento da apresentação e
publicidade de novos produtos e alterações na variedade de produtos da Companhia, bem como as
datas em que o feriado de Páscoa geralmente cai (em março ou abril). Como resultado dessas
flutuações sazonais e trimestrais, a Companhia acredita que a comparação dos seus resultados
operacionais entre diferentes trimestres dentro de um único ano não é necessariamente válida.
Quaisquer flutuações sazonais ou trimestrais que a Companhia relatar no futuro podem não
corresponder às expectativas dos investidores e analistas de mercado, e isso poderá afetar
negativamente o preço das ações de emissão da Companhia.
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A Companhia pode não identificar em tempo hábil ou responder de forma eficaz às tendências
ou preferências dos consumidores, o que pode afetar negativamente o seu relacionamento
com os consumidores, a demanda dos produtos que vende e a sua participação de mercado.
A Companhia compete com outros varejistas com base no preço, gama ou variedade de produtos,
serviços, localização e layout das lojas. Os hábitos de consumo estão mudando constantemente e a
Companhia pode não conseguir prever e responder rapidamente a essas mudanças. A incapacidade
de identificar em tempo hábil ou responder de forma eficaz às mudanças nos gostos, preferências e
padrões de consumo dos consumidores pode afetar negativamente o relacionamento da Companhia
com os consumidores, a demanda dos produtos que vende e a sua participação de mercado. Além
disso, a mudança dos hábitos dos consumidores pode exigir investimentos adicionais para que a
Companhia possa abordar, de forma eficaz, as mudanças nas necessidades dos consumidores.
Se a Companhia não conseguir adaptar o seu modelo de negócio, variedade ou layout das lojas,
identificar locais e abrir lojas em áreas preferenciais, rapidamente ajustar a sua variedade e produtos
ou preços em cada uma de suas bandeiras, implantar adequadamente a sua plataforma de ecommerce ou, de outra forma, não conseguir se ajustar às mudanças nas preferências dos
consumidores, os negócios e resultados operacionais da Companhia poderão ser afetados
substancialmente e negativamente.
A divulgação não autorizada de informações sensíveis ou confidenciais de consumidores da
Companhia, ou a sua incapacidade ou a percepção dos seus consumidores de que a
Companhia não consegue cumprir com as leis de privacidade ou administra corretamente os
problemas de privacidade, podem prejudicar o negócio e a reputação da Companhia perante
os seus consumidores.
A Companhia coleta, armazena, processa e usa determinadas informações pessoais e outros dados
de usuários no seu negócio. Um risco significativo relacionado aos seus negócios e comunicações
em geral é a transmissão segura de informações confidenciais em redes públicas. A percepção de
problemas de privacidade, com fundamento, ou sem fundamento, pode afetar a Companhia
adversamente. A Companhia deve garantir que qualquer processamento, coleta, uso,
armazenamento, disseminação, transferência e eliminação de dados pelos quais é responsável
esteja em conformidade com as leis pertinentes à proteção e privacidade de dados. A proteção dos
dados dos consumidores, colaboradores e empresas é fundamental para a Companhia. Atualmente,
vários de seus usuários autorizam a Companhia a faturar diretamente nos seus cartões de crédito.
As instalações e sistemas da Companhia, seja da sua plataforma de e-commerce ou das suas lojas
físicas, bem como as dos seus prestadores de serviços terceirizados, podem estar vulneráveis a
violações de segurança, fraude, atos de vandalismo, vírus de computador, dados perdidos ou
extraviados, erros de programação ou humanos, ou outros eventos semelhantes. Qualquer violação
de segurança ou qualquer falha percebida que envolva a apropriação indevida, perda ou outra
divulgação não autorizada de informações confidenciais, bem como qualquer falha, inclusive
percebida no cumprimento de leis, políticas, obrigações legais ou padrões do setor em matéria de
privacidade e proteção de dados, seja pela Companhia ou por seus fornecedores na plataforma de
mercado on-line da Companhia, pode prejudicar a sua reputação, a expor à responsabilidade e risco
de litígio, a submeter à publicidade negativa, perturbar as suas operações e prejudicar o seu negócio.
A Companhia não pode garantir que as suas medidas de segurança impedirão violações de
segurança ou que a não prevenção das mesmas não terá um efeito adverso relevante sobre si.
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As restrições de disponibilidade de crédito aos consumidores no Brasil podem afetar
adversamente os volumes de vendas da Companhia.
As vendas parceladas são um componente importante do resultado das operações das empresas de
varejo no Brasil. O aumento na taxa de desemprego, acrescido a altas nas taxas de juros, pode
resultar em restrições maiores na disponibilidade de crédito aos consumidores no Brasil. Em 2019,
a taxa média de desemprego no Brasil foi de 11,9%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, ou o IBGE, e a taxa de juros SELIC fechou o ano em 4,5%. Os volumes de vendas da
Companhia e, consequentemente, os seus resultados operacionais podem ser afetados
negativamente, se a disponibilidade de crédito aos consumidores diminuir ou se as políticas
implementadas pelo Governo Federal restringirem ainda mais a concessão de crédito aos
consumidores.
O Governo Federal, por meio do CMN e do BACEN, periodicamente edita normas com o objetivo de
regular a disponibilidade de crédito, a fim de reduzir ou aumentar o consumo e, consequentemente,
controlar a taxa de inflação. Essas normas incluem, entre outras ferramentas, (i) modificar os
requisitos impostos aos depósitos compulsórios incidentes sobre empréstimos, depósitos e outras
transações; (ii) regular o prazo máximo dos financiamentos; e (iii) impor limitações sobre o montante
que pode ser financiado. Essas normas podem reduzir a capacidade dos consumidores da
Companhia de obter crédito nas instituições financeiras e, algumas delas, podem afetar o mercado
financeiro e de crédito por longos períodos. A Companhia não pode garantir que, no futuro, o Governo
Federal não adotará novas normas que reduzam o acesso dos consumidores ao crédito nas
instituições financeiras.
Reduções na disponibilidade de crédito e políticas de crédito mais rigorosas adotadas pela
Companhia ou por outras instituições de pagamento ou instituidores de arranjo de pagamento podem
afetar negativamente as vendas da Companhia. Condições econômicas desfavoráveis no Brasil, ou
condições econômicas desfavoráveis globais que impactem a economia brasileira, podem reduzir
significativamente os gastos dos consumidores e a renda disponível, particularmente em classes
mais baixas, que têm relativamente menos acesso ao crédito que classes mais altas, condições mais
limitadas de refinanciamento de dívidas e estão mais suscetíveis a aumentos da taxa de
desemprego. Essas condições podem ter um efeito adverso relevante sobre os negócios da
Companhia.
Os negócios da Companhia podem ser diretamente e indiretamente impactados por
condições desfavoráveis na produção agropecuária, incluindo condições climáticas
desfavoráveis, desastres naturais ou outros fatores além do controle da Companhia que
reduzam consideravelmente a produção agropecuária da região.
Os negócios da Companhia dependem do desempenho da produção agropecuária, tendo em vista
que estão localizados em regiões do país com produção majoritária voltada para este setor da
economia. Impactos na produção agropecuária causados por fatores como condições climáticas
desfavoráveis, desastres naturais e outros fatores além do controle da Companhia que ocorram nas
regiões onde estão localizados os seus negócios podem impactar negativamente as condições
financeiras de seus clientes e, consequentemente, suas decisões e seu poder de compra resultando
na redução do volume de vendas da Companhia. Ademais, a redução da produção agropecuária
local e a consequente piora das condições financeiras dos clientes podem impactar negativamente
a capacidade destes clientes de pagarem pelos produtos adquiridos e de honrarem os demais
compromissos celebrados com a Companhia podendo ter um impacto adverso nos seus resultados
operacionais.

408

PÁGINA: 46 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

(g)

Riscos Relacionados aos Setores da Economia nos quais a Companhia Atue

O mercado da Companhia é altamente competitivo e ações estratégicas dos seus
concorrentes podem enfraquecer a sua competitividade e afetar negativamente a sua
rentabilidade.
A Companhia, juntamente a outros varejistas e atacadistas e instituições financeiras de crédito ao
consumidor, competem por capital, consumidores, colaboradores, produtos, serviços e outros
aspectos importantes do seu negócio. Na maioria dos segmentos de negócios em que atua,
geralmente a Companhia compete com uma série de grandes redes de atacado de entrega e atacado
de autosserviço, varejistas brasileiros e multinacionais, bem como com pequenas empresas
nacionais.
Esses concorrentes, alguns dos quais têm uma participação de mercado maior em determinadas
regiões geográficas, formatos de loja e/ou categorias de produtos, incluem varejistas tradicionais e
off price, empresas de vendas por catálogo e e-commerce, empresas de vendas diretas,
supermercados e outras formas de comércio de varejo. Alterações de preços e outros termos
negociados, condições contratuais ou práticas desses concorrentes podem afetar a Companhia de
forma substancial e adversa.
Além disso, o aumento da concorrência pode resultar na redução de margens brutas, num declínio
do capital de giro e perda de participação de mercado, o que pode afetar a Companhia de forma
substancial e adversa. Adicionalmente, os concorrentes da Companhia podem conseguir captar mais
recursos do que nós para investir no desenvolvimento de seus negócios. Os concorrentes da
Companhia podem ser adquiridos por, receber investimentos de, ou firmar outros tipos de
relacionamentos comerciais com empresas maiores, bem estabelecidas e com uma boa situação
financeira. Ademais, a abertura de novas lojas próximas às da Companhia, pelos seus concorrentes
atuais ou por novos concorrentes, pode afetar a rentabilidade de cada uma de suas lojas, o que pode
reduzir o seu fluxo de caixa e o seu lucro operacional. A Companhia pode ser afetada, também,
substancialmente e negativamente na medida em que não conseguir competir com êxito com os
seus concorrentes.
As decisões de compra dos consumidores são afetadas por fatores que incluem o reconhecimento
da marca, qualidade e desempenho do produto, disponibilidade de crédito, preço e preferências
subjetivas dos consumidores. Alguns dos concorrentes da Companhia podem ter investimentos em
marketing substancialmente maiores que os da Companhia. Se as estratégias de marketing,
propaganda e promoções da Companhia não forem bem-sucedidas e se não conseguir oferecer
novos produtos para atender às demandas do mercado, a Companhia poderá ser afetada de forma
adversa. Se a Companhia não conseguir introduzir novos produtos em tempo hábil, ou se os seus
consumidores finais acreditarem que os produtos dos concorrentes da Companhia são melhores, as
vendas, rentabilidade e resultados operacionais poderão ser afetados de forma negativa.
Além disso, os consumidores estão cada vez mais aderindo a compras on-line e através de
aplicativos de smartphones. Como resultado, uma parcela maior dos gastos totais do consumidor
com varejistas e atacadistas pode ocorrer on-line e por meio de aplicativos de smartphones. Se a
Companhia não conseguir manter ou aumentar a sua posição no mercado por meio da integração
da sua plataforma de e-commerce e presença física de varejo, as suas vendas líquidas e o
desempenho financeiro poderão ser afetadas negativamente. Além disso, uma maior concentração
de vendas de varejo e atacado no comércio on-line e móvel pode resultar na redução do movimento
nas lojas físicas da Companhia. As condições no mercado de vendas on-line também podem mudar
rapidamente e significativamente como resultado de avanços tecnológicos. Novas startups e grandes
concorrentes que estão fazendo investimentos significativos em e-commerce podem criar
tecnologias e plataformas de e-commerce semelhantes ou superiores a da Companhia, que serão
problemáticas tanto para as operações de e-commerce quanto para as operações em lojas físicas
da Companhia.
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A Companhia pode não ser capaz de se adaptar rapidamente às transformações digitais
exigidas pelos clientes e pelo setor.
A tecnologia empregada no e-commerce e na cultura digital está em constante evolução. A
Companhia pode não ser capaz de se adaptar de forma suficientemente rápida para atender às
exigências dos clientes e preferências e padrões do setor. A Companhia pode se deparar com alguns
obstáculos em busca de uma transformação digital rápida relacionados à cultura corporativa, à
complexidade organizacional, a falta de processos que viabilizam a colaboração e inserção dos
funcionários.
Esses desafios podem ser uma limitação no crescimento do e-commerce da Companhia pela
complexidade comercial, organizacional ou tecnológica. Essas mudanças, somadas à urgência no
atendimento de novos padrões e práticas do setor, poderão tornar o e-commerce e a tecnologia
própria da Companhia ultrapassadas e afetar adversamente os seus resultados.
Ainda, no âmbito das compras por meios digitais, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do
Consumidor, o consumidor tem o direito de se arrepender de uma compra feita fora do
estabelecimento comercial no prazo de até sete dias a contar do momento em que recebe o produto,
ainda que este não apresente qualquer defeito, cabendo a Companhia aceitar a devolução do
produto, ressarcindo ao consumidor o valor pago. Pode, ainda, haver a necessidade de revenda dos
produtos devolvidos com desconto, consequentemente, afetando as margens de lucro da
Companhia, o que tende a se tornar mais comum com o crescimento de vendas por meio de
plataformas digitais.
A crescente consolidação do setor de varejo no Brasil poderá exercer pressões nas margens
e resultado operacional da Companhia.
O setor de varejo no qual a Companhia atua passou por um processo de consolidação nos últimos
anos. Como resultado, a Companhia possui concorrentes maiores, mais sofisticados e com um poder
de barganha crescente, capaz de operar com um estoque reduzido e resistir a aumento de preços,
além de demandar preços menores e aumento de programas de promoção. Se a Companhia não
responder eficazmente a estas tendências, o ritmo de crescimento de suas vendas poderá reduzir
ou ainda a Companhia pode ser obrigada a ter que diminuir seus preços ou aumentar seus gastos
com promoção, os quais poderão afetar os seus resultados.
O mercado de varejo é sensível a quedas no poder de compra dos consumidores e a ciclos
econômicos desfavoráveis.
Historicamente o mercado de varejo sofreu períodos de desaceleração econômica, graças à queda
dos gastos dos consumidores. O sucesso das operações da Companhia na maioria dos segmentos
de negócios em que atua depende de vários fatores relacionados às despesas e à renda dos
consumidores, incluindo as condições comerciais gerais, taxas de juros, inflação, disponibilidade de
crédito ao consumidor, tributação, confiança do consumidor em condições econômicas futuras, níveis
de emprego e salário.
Desde 2014, o Brasil tem sofrido com a desaceleração econômica. Depois de ter encolhido um total
de 6,9% em 2015 e 2016, o produto interno bruto do Brasil, ou o PIB, cresceu a uma taxa de apenas
1,0% em 2017 e fechou 2018 com um crescimento também de apenas 1,1% e 2019 cresceu a uma
taxa também de 1,1%. No segundo trimestre de 2020, o PIB contraiu a uma taxa de 9,7%, impactado
especialmente pela pandemia do COVID-19.
Os resultados operacionais e condições financeiras da Companhia têm sido e continuarão sendo
afetados pela taxa de crescimento do PIB brasileiro. A Companhia não pode garantir que o PIB
aumentará ou permanecerá estável. A evolução da economia brasileira pode afetar as taxas de
crescimento do Brasil e, consequentemente, o seu resultado operacional.
Além disso, dependemos da taxa de crescimento da população urbana do Brasil e seus diferentes
níveis de renda. Qualquer diminuição ou desaceleração do ritmo de tal crescimento pode afetar
negativamente as vendas e os resultados operacionais da Companhia.
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Riscos para a saúde relacionados à indústria alimentícia podem afetar adversamente a
capacidade da Companhia de vender produtos alimentícios.
A Companhia está sujeita a riscos que afetam a indústria alimentícia em geral, incluindo os riscos
apresentados pela contaminação ou deterioração de alimentos, a evolução das preocupações
nutricionais e de saúde, adulteração de produtos e a percepção pública da segurança dos produtos
para a indústria alimentícia como um todo, incluindo, entre outros, como resultado de surtos de
doenças ou o medo de tais surtos. Esses riscos são ainda maiores em nossas vendas online, onde
produtos perecíveis estão sujeitos a condições climáticas fora de nossas lojas.
Mesmo que os produtos que a Companhia vende não sejam afetados pela contaminação, a indústria
alimentícia poderá enfrentar publicidade negativa, se os produtos de produtores alimentícios ou de
outros varejistas ficarem contaminados, o que pode resultar na percepção pública negativa sobre a
segurança dos produtos alimentícios e em uma redução da demanda de produtos alimentícios na
categoria afetada. A perda generalizada da confiança dos consumidores na segurança e qualidade
dos produtos alimentícios, além de quaisquer riscos reais ou percebidos para a saúde relacionados
a isso, pode ter um impacto adverso e material sobre a Companhia.
O armazenamento de combustível é uma atividade inerentemente perigosa.
As atividades que a Companhia desempenha em seus postos de gasolina envolvem riscos para a
segurança e outros riscos operacionais, incluindo o manuseio de materiais altamente inflamáveis,
explosivos e tóxicos. Tais riscos podem resultar em lesões corporais ou morte, danos ou destruição
de instalações e equipamentos, além de danos ambientais irreversíveis ou irreparáveis. Um grande
acidente em qualquer um dos postos de gasolina ou instalações da Companhia, tal como um
vazamento significativo de combustível, pode obrigar a Companhia a suspender, por um período
indeterminado, as suas atividades no local, resultando em custos significativos de remediação e
indenização dos danos e redução da receita líquida operacional.
O aumento ou a queda dos preços das commodities podem afetar os preços, demanda por
produtos, vendas e margens de lucro da Companhia.
Os preços de certos produtos de commodities são historicamente voláteis e estão sujeitos a
flutuações decorrentes de mudanças na oferta e demanda doméstica e internacional, custos
trabalhistas, concorrência, especulação de mercado, normas governamentais e atrasos periódicos
na entrega. Mudanças rápidas e significativas nos preços das commodities podem afetar a demanda
pelos produtos, vendas e margens de lucro da Companhia. Uma vez que a Companhia não realiza
contratos de futuros ou opções contra as variações nos preços de commodities, o aumento do preço
de commodities poderá ter um efeito adverso relevante sobre os resultados da Companhia.
Incertezas relativas a mudanças de padrão de consumo trazidas pelo digital podem impactar
e canibalizar vendas do varejo físico e atacado.
O setor de varejo vem passando por mudanças significativas em decorrência da transformação
digital, o que afetou o padrão e os canais de compra por onde os clientes se relacionam com as
marcas. Tendo em vista a exponencialidade da influência da transformação digital sobre o setor de
varejo, a Companhia não pode prever eventuais efeitos de canibalização do crescimento digital em
detrimento do varejo físico e do mercado de atacado.
Caso a Companhia não seja capaz de se adequar aos efeitos da transformação digital sobre seus
negócios, a Companhia poderá ser material e adversamente afetada em seus resultados, reputação
e operações.
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As companhias do setor de varejo têm apresentado frequente volatilidade em decorrência do
cenário altamente competitivo e inovador.
O setor de varejo é tradicionalmente sensível aos eventos macroeconômicos (evolução do PIB, nível
de emprego e renda, dentre outros), a eventos políticos e também, com significativa relevância ao
fator tecnológico. A tecnologia com foco em expectativas, tendências e demandas de clientes evolui
de forma rápida e requer mudanças em aplicativos, produtos, serviços, marketing, mídias, formas de
relacionamentos que, em certa extensão, foge ao controle da Companhia. Inovações tecnológicas
devem ser introduzidas com agilidade, eficiência, eficácia e segurança de forma muitas vezes
pioneira, pois o mercado nacional, e internacional principalmente, evoluem em velocidade rápida. A
concorrência apresenta uma busca constante em se diferenciar e apresentar o melhor desempenho
com foco nas expectativas de clientes, em terem a melhor relação de custo e benefício diante das
distintas opções de compras em plataformas digitais e lojas físicas.
A Companhia não pode garantir posição confortável diante de um mercado com frequentes
mudanças, evoluções e níveis de investimentos, bem como que possibilita a entrada de varejistas
concorrentes multinacionais que possam apresentar tais diferenciais. Esse ambiente nos traz,
necessariamente, a possibilidade de impactos de queda do market share da Companhia, de receita
líquida, dos seus resultados operacionais e financeiros, bem como de alta volatilidade nas ações de
emissão da Companhia.
(h)

Riscos Relacionados à Regulação dos Setores em que a Companhia Atue

Os custos da Companhia para fazer negócios podem aumentar em decorrência de mudanças,
ampliações da aplicação ou adoções de novas leis ou regulamentos federais, estaduais ou
municipais
A Companhia está sujeita a diversas leis e regulamentos federais, estaduais e municipais que regem
vários aspectos do seu negócio. Nos últimos anos, foram adotadas novas leis e regulamentos e
foram ampliadas as aplicações de certas leis e regulamentos existentes pelas agências federais,
estaduais e municipais. Além disso, restrições específicas foram adotadas em decorrência da
pandemia do COVID-19. Essas leis, regulamentos e interpretações relacionadas às atividades da
Companhia podem mudar como resultado de uma variedade de fatores, incluindo eventos políticos,
econômicos ou sociais. Mudanças, ampliações da aplicação ou adoções de novas leis e
regulamentos federais, estaduais ou municipais que regulam (i) o salário mínimo ou seus requisitos,
(ii) outros direitos trabalhistas, (iii) planos de saúde, (iv) proteção de dados e segurança cibernética,
(v) a venda de algum dos nossos produtos, (vi) transporte, (vii) logística, (viii) transparência da cadeia
de suprimentos, (ix) tributos, (x) custos de energia, (xi) questões ambientais, e (xii) questões de
segurança e saúde no espaço de trabalho, dentre outros, podem aumentar os custos de negócios
ou impactar as operações da Companhia.
A Companhia pode ser considerada responsável por danos causados por produtos
comercializados a consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar adversamente os
resultados da Companhia.
No Brasil, a legislação de defesa do consumidor é rigorosa e favorável aos consumidores e
estabelece responsabilidade solidária para todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento,
direta ou indiretamente. Especificamente no caso de defeito nos produtos comercializados, a
responsabilidade da Companhia é subsidiária e restrita às hipóteses do artigo 13 do CDC, quais
sejam, quando: (i) o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser
identificados, (ii) o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor,
construtor ou importador, ou (iii) os produtos perecíveis não forem conservados adequadamente. A
legislação de defesa do consumidor também imputa à Companhia (fornecedora) o ônus da prova em
eventuais demandas com um cliente (consumidor), colocando-a em desvantagem processual em
qualquer processo envolvendo relações de consumo.
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A proteção judicial ao consumidor pode ser exercida por meio de ações individuais ou coletivas e, no
caso de ações coletivas, as ações podem ser propostas por autoridades estaduais ou federais,
mediante órgãos da administração pública direta ou indireta, notadamente o Ministério Público ou o
PROCON, com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por organizações de proteção
ao direito do consumidor.
Ademais, os produtos vendidos nas lojas da Companhia podem causar reações adversas em seus
consumidores. Processos judiciais ou administrativos relacionados a esses incidentes podem ser
propostos contra a Companhia, sob as alegações, entre outras, de que os seus produtos estavam
defeituosos, danificados, adulterados, contaminados, não possuíam as propriedades anunciadas ou
informações adequadas sobre os possíveis efeitos colaterais ou riscos de interações com outras
substâncias químicas. Qualquer risco real ou possível para a saúde associado a esses produtos,
incluindo a publicidade negativa relacionada a esses riscos, pode levar a uma perda da confiança
dos consumidores da Companhia com relação à segurança, eficácia e qualidade dos produtos
vendidos em suas lojas.
Decisões desfavoráveis envolvendo valores substanciais poderão afetar adversamente o resultado
da Companhia e sua condição financeira. Adicionalmente, decisões judiciais desfavoráveis poderão
afetar adversamente a imagem da Companhia e a imagem de suas marcas, afetando,
consequentemente, suas vendas e sua reputação, o que pode impactar de forma adversa os
resultados da Companhia.
As operações da Companhia poderão ser influenciadas pelas regulamentações específicas
para os estados e áreas metropolitanas nas quais atua.
As operações da Companhia poderão ser influenciadas pelas regulamentações específicas para os
estados e áreas metropolitanas nas quais atua, tais como leis de zoneamento e restrições ao
marketing.
O cumprimento intempestivo ou o não cumprimento das regulamentações aplicáveis poderão resultar
em imposição de sanções na esfera civil e criminal, causando efeito adverso para a manutenção dos
negócios da Companhia, incluindo: suspensão dos pagamentos referentes aos programas do
governo; perda de certificações exigidas pelo governo; perda de autorização para participar ou nossa
exclusão de programas de reembolso do governo; perda de licença para operar uma ou mais lojas
ou para exercer determinadas atividades comerciais; ou multas significativas ou penalidades
financeiras, podem afetar a Companhia adversamente.
Além disso, mudanças dessas regulamentações poderão restringir as operações da Companhia
existentes, limitar a expansão dos seus negócios, e requerer ampliação de sistemas e mudanças
operacionais que poderão ser difíceis de ser implementadas. Mais recentemente, em virtude da
pandemia do COVID-19, diversas regulamentações restringiram as operações da Companhia, tais
como restrições aos horários e dias de funcionamento e à quantidade de pessoas permitidas dentro
de suas lojas, o estabelecimento de horários específicos para que pessoas do grupo de risco
pudessem acessar as suas lojas e o lockdown.
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Regulamentações monetárias impostas pelo Governo Federal podem afetar adversamente a
Companhia.
Para oferecer suporte à política monetária, o Governo Federal, por intermédio do Conselho Monetário
Nacional (CMN) e do Banco Central, introduz periodicamente regulamentações com o objetivo de
controlar a taxa de inflação, por meio da alteração dos requisitos impostos aos depósitos
compulsórios incidentes sobre os empréstimos e depósitos, de regulação do prazo máximo dos
financiamentos e imposição de limitações sobre o montante que pode ser financiado, dentre outras
ferramentas. Tais controles são utilizados pelo Governo Federal com o objetivo básico de regular a
disponibilidade de crédito e para reduzir ou aumentar o consumo. Por vezes, essas regulamentações
afetam a capacidade dos clientes em obter crédito. Alguns desses controles possuem caráter
permanente e afetam os negócios por longos períodos. Não há nenhuma garantia de que no futuro
o Governo Federal não irá adotar novas regulamentações que possam afetar a liquidez, estratégia
de financiamento, o crescimento dos empréstimos ou mesmo a lucratividade da Companhia, bem
como a solvência de seus clientes.
Os resultados operacionais da Companhia poderão ser impactados por alterações na
legislação tributária brasileira, por resultados desfavoráveis de contingências tributárias ou
pela modificação, suspensão ou cancelamento de benefícios fiscais/regimes especiais.
As autoridades fiscais brasileiras implementam regularmente mudanças no regime tributário que
podem afetar a Companhia. Essas medidas incluem mudanças nas alíquotas vigentes e,
ocasionalmente, a criação de impostos temporários e permanentes. Algumas dessas mudanças
podem aumentar, direta ou indiretamente, a carga tributária da Companhia, o que pode aumentar os
preços que a Companhia cobra por seus produtos, restringir sua capacidade de fazer negócios e,
portanto, impactar de maneira material e adversa seus negócios e resultados operacionais.
Ademais, certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas autoridades
fiscais, como no caso das discussões relativas à incidência do PIS e da COFINS sobre os descontos
comerciais celebrados com os fornecedores de mercadorias. No caso de as autoridades fiscais
interpretarem as leis tributárias de maneira inconsistente com nossas interpretações, poderemos ser
adversamente afetados, inclusive pelo pagamento integral dos tributos devidos, acrescidos de
encargos e penalidades.
Além disso, a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e a decretação do estado de calamidade
podem resultar em impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da
arrecadação no país e uma elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais.
Nesse cenário, os Governos Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas
para impor, ainda que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da
Companhia. Tais medidas poderão afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A título exemplificativo, existem discussões recentes sobre a possível instituição de novos tributos,
tais como o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas e uma contribuição sobre
transações financeiras, bem como foram retomadas discussões sobre a revogação da isenção de
imposto de renda sobre a distribuição de dividendos.
Atualmente existem no congresso brasileiro propostas para a implementação de uma reforma
tributária. Entre as propostas em discussão, existe a possibilidade de uma mudança completa no
sistema de tributação ao consumo, que extinguiria três tributos federais - IPI, PIS e COFINS, o ICMS,
que é estadual, e o ISS, municipal, para a criação de um único novo Imposto sobre Operações com
Bens e Serviços (IBS) que incidiria sobre o consumo. Ademais, recentemente, o Governo Federal
apresentou nova proposta de reforma tributária para criação da Contribuição Social sobre Operações
com Bens e Serviços (CBS), em substituição às contribuições do PIS e da COFINS, que possuiria
alíquota de 12%, amplo direito ao crédito e regra mais benéfica para produtos da cesta básica. Caso
haja uma reforma tributária ou quaisquer mudanças na legislação e regulamentação aplicáveis, que
alterem os tributos aplicáveis ou incentivos fiscais/regimes especiais durante ou após seus prazos
de vigência, poderá afetar diretamente ou indiretamente os negócios e resultados da Companhia.
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Além disso, as subsidiárias operacionais da Companhia usufruem de benefícios fiscais, incentivos
fiscais e regimes especiais de ICMS, conforme descrição detalhada constante dos itens 7.3 e 10.2
deste Formulário de Referência. Não é possível assegurar que estes benefícios serão mantidos ou
renovados. Em caso de revogação ou alteração da legislação pertinente, os negócios, as atividades
e as condições financeiras poderão ser adversamente afetados como resultado do aumento da carga
tributária. Além disso, para garantir a continuidade desses incentivos, uma série de requisitos devem
ser cumpridos, os quais podem ser contestados, inclusive em juízo. Caso esses benefícios fiscais e
regimes especiais não possam ser mantidos, poderão ser suspensos ou cancelados. Se esses
benefícios fiscais não forem renovados ou forem modificados, limitados, suspensos ou revogados,
os negócios, as suas atividades e as suas condições financeiras poderão ser adversamente afetados
como resultado do aumento da carga tributária.
Ademais, diante do cenário brasileiro quanto à concessão de benefícios fiscais, especialmente no
que se refere à “Guerra Fiscal entre os Estados”, não podemos afastar o risco de questionamento
quanto à constitucionalidade dos regimes especiais/benefícios fiscais relativos ao ICMS, no caso de
a legislação estadual que embasa sua concessão não ter sido aprovada no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por meio do ajuizamento de ações diretas de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o que pode afetar adversamente
os negócios da Companhia.
Ainda no que se refere à “Guerra Fiscal entre os Estados”, foi publicada a Lei Complementar
160/2017 (“LC 160/2017”) e o Convênio CONFAZ ICMS nº 190/2017, que objetivaram a convalidação
dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados, diminuição dos riscos de declaração de
inconstitucionalidade dos benefícios fiscais já concedidos, extinção da possibilidade de criação de
novos benefícios, bem como estabelecem prazo máximo de duração aos incentivos já concedidos,
que varia a depender do setor de atuação. A Companhia não pode assegurar que os Estados darão
cumprimento às regras para convalidação dos benefícios usufruídos.
No mais, eventual inobservância das regras de convalidação, alteração na legislação tributária ou
declaração de inconstitucionalidade da legislação concessiva dos regimes especiais e benefícios
fiscais poderá afetar não somente as atividades da Companhia, mas o setor como um todo.
Além disso, tendo em vista a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
(Recurso Extraordinário nº 628.975/RS), no sentido de que é constitucional o estorno proporcional
de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino em razão de crédito fiscal presumido concedido
pelo Estado de origem sem autorização do CONFAZ, apesar de terem sido modulados os efeitos do
referido julgado para resguardar as relações tributárias já constituídas e somente produzir efeitos
após a decisão da Suprema Corte, a Companhia não pode excluir o risco dos fiscos estaduais
adotarem entendimento diverso para glosar créditos de ICMS de períodos anteriores, o que poderia
impactar os resultados da Companhia.
A Companhia está sujeita a fiscalizações pelas autoridades fiscais nas esferas federal, estadual e
municipal. Como resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais da Companhia podem ser
questionadas pelas autoridades fiscais. A Companhia não pode garantir que os provisionamentos
para tais processos serão corretos, que não haverá identificação de exposição fiscal adicional, e que
não será necessária constituição de reservas fiscais adicionais para qualquer exposição fiscal.
Qualquer aumento no montante da tributação como resultado das contestações às posições fiscais
da Companhia pode afetar adversamente os seus negócios, os seus resultados operacionais e a sua
condição financeira.
As autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações. Existem
diversas questões fiscais objeto de preocupação das autoridades brasileiras e com relação às quais
as autoridades brasileiras regularmente fiscalizam as empresas, incluindo controle de estoque,
despesas de amortização de ágio, reestruturação societária e planejamento tributário, entre outros.
Quaisquer processos judiciais e administrativos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais,
incluindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) e tribunais administrativos
estaduais e municipais, pode afetar negativamente a Companhia.
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Risco de restrições à venda de produtos e serviços regulamentados, bem como controles de
preços, podem ter um efeito adverso significativo sobre a Companhia.
A Companhia vende alguns produtos que são aprovados e controlados por órgãos reguladores.
Eventuais atos ou decisões desses órgãos reguladores, incluindo a imposição de controles de
preços, podem afetar ou restringir a venda de tais produtos e serviços, cuja receita é importante para
a Companhia.
Antes de janeiro de 2002, os preços dos produtos derivados do petróleo oferecidos nos postos de
gasolinas da Companhia eram regulados pelo Governo Federal e, ocasionalmente, estabelecidos
abaixo dos preços praticados no mercado mundial de petróleo.
A Companhia não pode garantir que o controle de preço sobre os produtos derivados do petróleo
não voltará a ser aplicado no Brasil e a Companhia não tem como prever se os órgãos reguladores
brasileiros imporão controles de preços sobre qualquer outro produto que a Companhia vende, o que
pode resultar em um efeito adverso relevante nos resultados operacionais da Companhia.
A Companhia enfrenta riscos relacionados aos registros, autorizações, licenças e alvarás para
a instalação e a operação das suas lojas e centros de distribuição.
A Companhia depende de vários registros, autorizações, licenças e alvarás federais, estaduais e
municipais, além de Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros, relacionados à operação e à
localização dos seus centros de distribuição, atacado de autosserviço e de entrega e lojas de varejo
(hipermercados, supermercados e lojas de conveniência), bem como os postos de gasolina da
Companhia (todos doravante denominados “lojas”). As licenças de funcionamento e as licenças
ambientais das lojas em diversas localidades possuem prazos de validade e devem ser renovadas
de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de renovação. Devido à burocracia para
obter e renovar registro, licenças, alvarás e autorizações, incluindo o tempo que a Companhia precisa
para implementar planos corretivos de ações para cumprir com as novas regulamentações e/ou
exigências das autoridades competentes, juntamente com o tempo de resposta de determinados
órgãos públicos, a Companhia pode não conseguir obter, em tempo hábil, todos os registros,
licenças, alvarás e autorizações necessárias ou renovar tais registros, licenças, alvarás e
autorizações para o funcionamento das lojas. Além disso, em alguns casos, a Companhia não possui
ou ainda está no processo de renovação de alguns desses registros, licenças, alvarás e
autorizações.
Além disso, os imóveis próprios e ocupados da Companhia podem ter divergências de áreas
construídas, o que pode acarretar consequências para a Companhia, tais como a revogação de
licenças de funcionamento e/ou obstar a emissão e/ou renovação da licença de funcionamento.
Nesses casos, a Companhia poderá, ainda, (i) ter que arcar com as multas e será responsabilizada
pela regularização da área construída, e (ii) caso haja recolhimento de IPTU com base em área de
terreno/construída irregularmente cadastrada, ser cobrada retroativamente até os últimos 5 anos pelo
IPTU devido pela área em divergência.
A não obtenção ou a não renovação das nossas licenças poderá: (i) resultar em autos de infração,
(ii) sujeitar a Companhia ao pagamento de multas, (iii) impedir a Companhia de abrir e operar as
lojas e centros de distribuição, e (iv) resultar no fechamento das lojas e centros de distribuição da
Companhia. Ademais, a não obtenção ou a não renovação das licenças em algumas das lojas
tempestivamente poderá expor a Companhia a riscos adicionais em caso de um acidente ou de um
evento similar que possa afetar essa loja enquanto a licença estiver pendente. Ainda, a ocorrência
de incidentes dentro de lojas e centros de distribuição da Companhia que não possuam todas as
licenças e/ou autorizações necessárias para operação podem ter suas consequências agravadas.
A estratégia de negócio da Companhia poderá ser substancialmente e adversamente afetada se a
mesma não conseguir abrir e operar novas lojas e centros de distribuição ou se tiver que suspender
ou fechar algumas das suas lojas e centros de distribuição existentes, em consequência da sua
incapacidade de obter ou renovar os registros, autorizações, licenças e alvarás ou se um acidente
afetar adversamente uma loja enquanto essa estiver com uma licença pendente.
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Com relação às licenças ambientais, a ausência de licenças ou autorizações dos órgãos ambientais
competentes ou a operação em desacordo com suas condicionantes sujeitam a sanções criminais e
administrativas, além da obrigação de recuperar eventuais danos causados ao meio ambiente. No
âmbito administrativo, as multas podem variar entre R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00, de acordo com
o Decreto Federal nº 6.514/2008.
A regulamentação da internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em
constante mutação e mudanças desfavoráveis poderão vir a prejudicar o negócio da
Companhia.
A Companhia está sujeita a regulamentações e leis comerciais gerais, assim como a
regulamentações e leis regendo especificamente a internet e o comércio eletrônico. De acordo com
as leis brasileiras, não há atualmente distinção entre as leis relativas ao comércio eletrônico e ao
comércio de varejo. Essas leis e regulamentos atuais e futuros poderão vir a impedir o crescimento
da internet ou de outros serviços online. Essas regulamentações e leis podem englobar tributação,
privacidade do usuário, proteção de dados, precificação, conteúdo, direitos autorais, distribuição,
contratos eletrônicos e outras comunicações, proteção ao cliente, prestação de serviços de
pagamento online, acesso residencial à Internet em banda larga e características e qualidade de
produtos e serviços. Ainda está incerto como as leis existentes que regem questões tais como
propriedade, vendas e tributos, difamação e privacidade pessoal se aplicariam à internet e ao
comércio eletrônico. Uma resolução desfavorável com relação a estas questões poderá prejudicar o
negócio da Companhia, ocasionando uma diminuição na demanda por seus produtos e serviços e
um aumento nas suas despesas operacionais.
Aumento nas despesas de pessoal devido às novas exigências regulatórias ou às
negociações trabalhistas desfavoráveis podem afetar adversamente a Companhia.
O cumprimento de novas legislações, regulamentações das autoridades competentes ou
negociações trabalhistas desfavoráveis podem acarretar aumentos das despesas operacionais da
Companhia, tais como (i) incrementos salariais, (ii) aumento do número de funcionários nas lojas,
nos centros de distribuição e no centro administrativo, (iii) aumento de outras despesas relativas a
vendas em loja, e (iv) manuseio e controles nos nossos centros de distribuição.
Não podemos garantir que estes possíveis custos adicionais não sejam repassados aos preços da
Companhia. Caso tais repasses não ocorram, estes aumentos de custos podem impactar a
rentabilidade da Companhia e a afetar adversamente.
A aplicação da atual regulamentação do setor de combustíveis ou quaisquer alterações a ela
pode afetar as atividades da Companhia.
Atualmente, a Companhia possui 13 postos revendedores de combustíveis automotivos em
atividade, cujos “Certificados de Posto Revendedor” (documento que atesta a outorga da autorização
de operação como vendedor varejista de combustíveis automotivos) encontram-se, na data deste
Formulário de Referência, atualizados perante a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (“ANP”) e em vigor, nos termos da Resolução ANP nº 41/2013. Nos termos da
referida resolução, temos que manter o cadastro junto à ANP atualizado. Caso a atualização
cadastral não seja realizada no prazo e nas condições estabelecidas, ou caso seja constatado o
exercício de atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos enquanto a autorização
estiver cancelada, a Companhia estaria sujeita à aplicação de penalidades, tais como multas,
suspensão temporária - total ou parcial, interdição e/ou apreensão de bens, conforme o caso. Para
mais informações sobre obtenção e manutenção da autorização outorgada pela ANP, vide item 7.5
deste Formulário de Referência.
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(i)

Riscos Relacionados aos Países Estrangeiros onde a Companhia Atue

Não aplicável, pois a Companhia não atua em países estrangeiros.
(j)

Riscos Relacionados a Questões Socioambientais

A Companhia está sujeita às leis e regulamentos ambientais e descumprimentos a tais normas
pode afetar adversamente a reputação e a posição financeira da Companhia.
A Companhia está sujeita a uma ampla legislação federal, estadual e municipal relacionada à
preservação e proteção do meio ambiente. Entre outras obrigações, essa legislação estabelece
exigências de licenças ambientais, cumprimento das condicionantes estabelecidas em tais licenças,
além de padrões para o descarte de efluentes, emissões atmosféricas, gestão de resíduos sólidos,
parâmetros de emissões de ruídos, bem como exigências relacionadas a preservação e manutenção
de áreas especialmente protegidas e demais áreas objeto de preservação ambiental, estabelecidas
na Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) e respectivas normas correlatas. Quaisquer
violações da legislação e regulamentação ambiental poderão expor a Companhia a sanções
administrativas e criminais, além da obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, tendo em vista as três esferas de responsabilidade ambiental previstas no
ordenamento jurídico brasileiro. Para mais informações sobre a regulamentação ambiental que a
Companhia está sujeita, vide item 7.5 deste Formulário de Referência.
Ainda, as obrigações eventualmente impostas à Companhia para a reparação civil ambiental podem
ser objeto de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público, ou
Termos de Compromissos (TCs), eventualmente firmados com os órgãos públicos fiscalizadores das
esferas federal, estadual ou municipal, conforme o caso, cujas obrigações podem ensejar o
desembolso de valores significativos podendo afetar os negócios, resultados operacionais e imagem
da Companhia.
Além disso, a Companhia não pode garantir que essa legislação e regulamentação não se tornarão
ainda mais rígidas, exigindo que a Companhia aumente de forma significativa seus investimentos a
fim de cumprir com a legislação e regulamentação ambiental. Investimentos ambientais imprevistos
poderão reduzir os recursos disponíveis para outros investimentos e afetar adversamente seus
resultados de forma significativa.
O gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos gerados em seus estabelecimentos e o
risco de eventual contaminação em razão das atividades desenvolvidas pode afetar
adversamente o negócio da Companhia.
A Companhia está sujeita ao gerenciamento de seus resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305
de 02 de agosto de 2010 (“Política Nacional de Resíduos Sólidos”), a qual tem por objetivo reunir o
conjunto de princípios, instrumentos, diretrizes, metas e ações para viabilizar a gestão integrada e o
gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Tendo em vista que os resíduos sólidos gerados poderão, em função de sua natureza, gerar impactos
à atmosfera, solo, águas subterrâneas e superficiais, e ecossistema, durante todo seu ciclo de vida,
seja nas dependências do local do empreendimento, seja, principalmente, no local de sua destinação
final, fica a Companhia responsável pela segregação, armazenamento, transporte e destinação final
de resíduos ou disposição final de rejeitos de forma ambientalmente adequada, podendo também
ser obrigada a reparar qualquer sorte de danos ambientais decorrentes da gestão inadequada de
tais resíduos.
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Dessa forma, sendo a Companhia proprietária ou possuidora de imóvel no qual há identificação de
contaminação de solo e água subterrânea, poderá incorrer na responsabilidade para remediação de
tal contaminação e em arcar com custos envolvidos, visto que a legislação ambiental determina que
o proprietário e/ou possuidor de bem imóvel que se encontre em área com contaminação ambiental
poderá, independentemente de ter sido ou não o efetivo causador, ser responsabilizado e compelido
a realizar a remediação e recuperação dos danos associados tanto por parte de órgãos ambientais,
quanto pelo Ministério Público. Caso a Companhia não seja capaz de cumprir com as
responsabilidades impostas nesse sentido, poderá se tornar alvo de processos de remediação
perante os órgãos competentes, e ainda, objetivamente responsáveis pela sua integral recuperação,
promovendo a remoção de substâncias nocivas ou tóxicas fora dos parâmetros exigidos pela
legislação aplicável existentes em tais propriedades.
Tais processos de remediação tendem a se prolongar por períodos relevantes e podem ensejar o
desembolso de valores significativos até a conclusão da remediação, os quais podem afetar os
nossos negócios, resultados operacionais e imagem.
Ademais, a contratação de terceiros para serviços de coleta, armazenamento, transporte, tratamento
ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta a Companhia
da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos
resíduos ou rejeitos. O descumprimento de quaisquer obrigações relacionadas ao gerenciamento
dos resíduos sólidos ou à implementação de logística reversa e/ou causar poluição de qualquer
natureza, poderá ensejar a aplicação de penalidade de multa, a qual pode variar entre R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), conforme estabelecido no Decreto
Federal nº 6514/2008, sem prejuízo de eventuais obrigações e penalidades estabelecidas em nível
estadual ou municipal.
A ausência de outorgas para uso de recursos hídricos poderá afetar adversamente as
atividades da Companhia
A Lei Federal nº 9.433/1997 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (“PNRH”)
estabelece que os usos de recursos hídricos estão sujeitos à outorga de direito de uso por parte do
Poder Público, seja para a captação de um corpo d’água (ainda que de poço artesiano e/ou para
consumo público), ou para o lançamento em corpo d’água, de esgotos e demais resíduos líquidos
ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final.
De acordo com a PNRH, considera-se infração administrativa a execução de obras e serviços
hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de domínio ou administração da União sem
a respectiva outorga do direito do uso de recursos hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações
feitas. Tais condutas ensejam a aplicação de penalidades, dentre as quais advertência, multa diária
e/ou multa simples proporcional à gravidade da infração, sendo que em ambas, os valores aplicados
podem variar de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de embargo provisório
ou definitivo.
Tais sanções podem ser aplicadas independentemente da eventual necessidade de reparação de
danos ambientais, como, por exemplo, no caso do lançamento de efluentes fora dos padrões ensejar
a poluição do corpo d’água.
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As leis e regulamentos ambientais e de saúde e segurança do trabalho podem exigir
dispêndios maiores que aqueles em que a Companhia atualmente incorre para seu
cumprimento e o descumprimento dessas leis e regulamentos pode resultar em penalidades
civis, criminais e administrativas.
A Companhia está sujeita a legislação federal, estadual e municipal, bem como a regulamentos,
autorizações e licenças, relativos à proteção da saúde e segurança do trabalho e do meio ambiente.
Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças e autorizações, ou falha na sua
obtenção ou renovação, podem resultar na aplicação de penalidades civis, criminais e
administrativas, tais como imposição de multas administrativas que podem alcançar valores de até
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) no caso de operação de atividades sem licenças, em
desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes (nos
termos do artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008), cancelamento de licenças e revogação de
autorizações, além da publicidade negativa (impacto reputacional) e responsabilidade pelo
saneamento ou por danos ambientais. Devido à possibilidade de regulamentos ou outros eventos
não previstos, especialmente considerando que as leis ambientais se tornem mais rigorosas no
Brasil, o montante e prazo necessários para futuros gastos para manutenção da conformidade com
os regulamentos pode aumentar e afetar de forma adversa a disponibilidade de recursos para
dispêndios de capital e para outros fins. A conformidade com novas leis ou com as leis e
regulamentos ambientais em vigor pode causar um aumento nos custos e despesas da Companhia,
resultando, consequentemente, em lucros menores.
(k)

Riscos Macroeconômicos

O surto do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes paralisações em escala global podem
gerar interrupções na fabricação de produtos e crises na cadeia internacional de suprimentos,
afetando fundamentalmente as operações das empresas do setor de varejo, incluindo as da
Companhia. Além disso, o surto mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitais global, podendo impactar diretamente os negócios, resultados e o valor das ações
da Companhia.
O recente surto global do COVID-19 pode ter impactos de longo alcance - desde o fechamento de
fábricas, condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global. O surto
do COVID-19 ameaça a fabricação de produtos e a interrupção da cadeia de produtos/suprimentos
para empresas do setor de varejo. Atualmente, a cadeia de suprimento global está ameaçada e os
fabricantes de equipamentos já reduziram o fornecimento de produtos e/ou de matérias-primas. Em
decorrência destas paralisações, as empresas cuja cadeia de suprimentos dependem de fabricantes
externos, como é o caso da Companhia, poderão ter seu estoque afetado e, consequentemente, ter
sua receita reduzida.
Além disso, autoridades públicas e agentes privados em diversos países do mundo podem adotar
uma série de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir, restrições à circulação de
bens e pessoas, incluindo quarentena e lockdown, cancelamento ou adiamento de eventos públicos,
suspensão de operações comerciais, fechamento de estabelecimentos abertos ao público, entre
outras medidas mais ou menos severas. Como consequência da adoção dessas medidas nas
localidades em que a Companhia opera, a Companhia teria uma redução do consumo dos produtos
oferecidos e até mesmo o fechamento de lojas, o que pode impactar de forma significativa os seus
resultados.
Ainda, cabe destacar que qualquer surto de doença que afete o comportamento das pessoas, como
o COVID-19, pode ter impacto adverso relevante nos mercados, principalmente no mercado
acionário. Por conseguinte, a adoção das medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas
pelo surto do COVID-19, provocaram um impacto adverso na economia e no mercado de capitais
global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações
na B3 durante o mês de março de 2020.
As ações da Companhia podem apresentar uma maior volatilidade, impactando os seus investidores
de maneira negativa. A Companhia não pode garantir que a cotação das ações de sua emissão não
atingirá patamares inferiores aos mínimos verificados durante a disseminação da atual pandemia.
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Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de nossa
emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de poder
dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais e financiamento de operações no futuro e em termos
aceitáveis.
Uma redução nas vendas a prazo pode afetar adversamente os resultados da Companhia.
O Governo brasileiro, no passado, implementou medidas para restringir a demanda doméstica,
impondo restrições de crédito a bancos, a administradoras de cartão de crédito e ao setor de varejo,
e aumentou a taxa de juros. Caso o Governo brasileiro volte a restringir a extensão de crédito ao
consumidor, os resultados da Companhia podem ser adversamente afetados, dado que o
financiamento do produto é um fator importante para a decisão do consumidor no momento da
compra, em especial quanto trata-se de itens duráveis e de maior valor.
O desenvolvimento e a percepção de risco em outros países, particularmente em países de
economia emergente e nos Estados Unidos, China e União Europeia podem afetar
adversamente a economia brasileira, os negócios da Companhia e o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive das ações de emissão da Companhia.
O valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras pode ser influenciado, em
diferentes medidas, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive dos
Estados Unidos, China e União Europeia, de países da América Latina e de economia emergente. A
reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode, diante da perspectiva
envolvendo os contornos do evento, causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores
mobiliários de emissores brasileiros, em especial, aqueles negociados em bolsa de valores.
Potenciais crises nos Estados Unidos, China e União Europeia, ou nos países de economia
emergente podem, dependendo da dimensão de seus efeitos, reduzir, em certa medida, o interesse
dos investidores nos valores mobiliários dos emissores brasileiros, inclusive os valores mobiliários
de emissão da Companhia. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados
por determinadas flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas
variações dos principais índices de ações norte-americanos. Isso poderia prejudicar o preço das
ações de emissão da Companhia, além de dificultar ou impedir totalmente seu acesso ao mercado
de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis, ou sob quaisquer
condições.
Não só a economia brasileira, mas também a de outros países, pode ser afetada de forma geral pela
variação das condições econômicas do mercado internacional, e notadamente pela conjuntura
econômica dos Estados Unidos, China e União Europeia. Ainda, eventuais reduções na oferta de
crédito e a deterioração das condições econômicas em outros países, incluindo a crise da dívida que
afeta alguns países da União Europeia, podem, em alguma medida, prejudicar os preços de mercado
dos valores mobiliários brasileiros de maneira geral, inclusive das ações de emissão da Companhia.
Adicionalmente, o risco de default de países em crise financeira, dependendo das circunstâncias,
pode reduzir a confiança dos investidores internacionais e trazer volatilidade para os mercados.
Com relação a fatos macroeconômicos relevantes que podem impactar o negócio da Companhia,
destacamos a saída do Reino Unido da União Europeia (“Brexit”), que poderia afetar de maneira
adversa as condições econômicas e de mercado da Europa e do mundo todo, podendo contribuir
para a instabilidade nos mercados financeiros globais. Adicionalmente, o Brexit poderia levar a
incertezas legais e gerar leis e regulamentos nacionais potencialmente divergentes à medida que o
Reino Unido determine quais leis da União Europeia ele substituirá ou replicará. Os efeitos do Brexit,
e outros que não podemos prever, poderão ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia,
bem como nos resultados de suas operações ou situação financeira.
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Adicionalmente estamos sujeitos a impactos decorrentes da tensão política entre os Estados Unidos,
Irã e Iraque, bem como demais conflitos correlatos no Oriente Médio. Caso haja uma escalada nas
tensões e sanções entre os Estados Unidos, Irã, Iraque, e possivelmente, países europeus, o preço
do petróleo poderá aumentar, afetando assim o mercado de commodities e de energia no Brasil e no
mundo, o que poderá elevar os custos operacionais da Companhia e as despesas dos consumidores
e, portanto, afetar adversamente os resultados operacionais e a situação financeira da Companhia.
Por fim, essas tensões podem gerar uma instabilidade política e econômica ao redor do mundo,
impactando o mercado diretamente o mercado de ações.
Potenciais oscilações das taxas de juros poderão provocar efeito prejudicial nos negócios da
Companhia e nos preços de mercado das ações de sua emissão.
Oscilações do cenário prospectivo para as principais taxas de juros tanto da economia brasileira
quanto das principais taxas de referência dos mercados desenvolvidos, podem impactar o resultado
financeiro líquido da Companhia. O impacto direto de alta de juros se dá na parcela da carteira de
investimentos prefixada, impactando negativamente a marcação à mercado destes ativos sensíveis
a variação das taxas de juros. Analogamente, reduções expressivas das taxas de juros
eventualmente podem impactar o resultado financeiro líquido, vide menor rentabilidade da parcela
indexada às taxas flutuantes como CDI e SELIC, podendo em casos de grandes oscilações nas taxas
de juros refletir nos preços de mercado das ações de sua emissão.
Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice das taxas médias
do CDI foi 5,94%, 6,40% e 9,93%, respectivamente. No período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019, o CDI acumulado foi de 3,53%. Oscilações nas principais taxas de juros da
economia brasileira podem ter os seguintes efeitos, diretos ou indiretos (i) impacto na demanda por
produtos vendidos pela Companhia, inclusive em virtude do aumento de taxas de juros de crédito ao
consumidor, (ii) mudanças nos termos comerciais com fornecedores e prestadores de serviços, (iii)
impacto na capacidade da Companhia de obter empréstimos, e (iv) aumento do custo do
endividamento da Companhia, resultando em maiores despesas financeiras, entre outros. Estes
efeitos podem causar tanto queda nas vendas como diminuição da rentabilidade da Companhia, e
assim, podem impactar adversamente as atividades e negócios da Companhia.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia
brasileira pode diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de nossa
emissão, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de poder
dificultar o acesso da Companhia ao mercado de capitais e financiamento de operações no futuro e
em termos aceitáveis.
Possíveis eventos de instabilidade na taxa de câmbio poderão afetar a Companhia de forma
adversa.
Como resultado de pressões inflacionárias, a moeda brasileira, em algumas oportunidades, tem sido
desvalorizada em relação ao dólar norte-americano e a outras moedas estrangeiras. A
desvalorização do real frente a moedas estrangeiras importantes, incluindo o dólar norte-americano,
poderá criar pressão inflacionária adicional no Brasil, fazendo com que o BACEN eventualmente
entenda necessário aumentar a taxa de juros na tentativa de estabilizar a economia. Estas medidas,
poderão afetar, conforme o contexto, o crescimento da economia brasileira como um todo e, de
alguma maneira, poderão prejudicar as condições financeiras e resultados operacionais da
Companhia. A desvalorização do real também pode, dentro de um contexto de desaceleração da
economia, levar a uma diminuição do consumo, pressões deflacionárias e redução no crescimento
da economia brasileira como um todo.
Da mesma forma, a valorização do real em relação ao dólar norte-americano e outras moedas
estrangeiras poderia levar, conforme o caso, a uma deterioração das contas correntes brasileiras em
moeda estrangeira, bem como reduzir o crescimento das exportações, afetando os consumidores da
Companhia que dependem de segmentos exportadores, o que poderá ter um efeito adverso à
Companhia.
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A desvalorização de longo prazo do real encontra-se geralmente relacionada à taxa de inflação no
Brasil, assim como a desvalorização do real em períodos mais curtos resultou em flutuações
significativas na taxa de câmbio entre a moeda brasileira, o dólar dos Estados Unidos e outras
moedas. Em 2008, por exemplo, devido à crise financeira global, o real desvalorizou-se frente ao
dólar norte-americano em 31,9%. Em 2009 e 2010, o real valorizou-se em 25,3% e 3,4%,
respectivamente, em relação ao dólar norte-americano. Em 2017, o real desvalorizou-se 5,2%
passando de R$ 3,1491 por dólar norte-americano no início do ano para uma taxa de R$ 3,3133 por
dólar no final de 2017. Em 2018, o real apresentou uma desvalorização de 21,9% passando de
R$ 3,1793 por dólar norte-americano no início do ano para uma taxa de R$ 3,8750 por dólar no final
de 2018. No ano de 2019, o real seguiu apresentando desvalorização com alta de 3,5% na taxa de
câmbio, saindo de uma cotação de R$ 3,8695 por dólar norte-americano no início do ano para uma
taxa de R$ 4,0098 por dólar no final de 2019. Mais recentemente, em maio de 2020, o real se
desvalorizou ao seu nível mais baixo desde o início da moeda a R$5,94 por US$ 1,00. Em 30 de
setembro de 2020, a taxa de câmbio de venda do dólar foi de R$ 5,476 por US$ 1,00, refletindo uma
depreciação de 26,78% em relação ao dólar norte-americano em comparação a 31 de dezembro de
2019. Assim, não podemos prever as flutuações futuras da taxa de câmbio.
A Companhia não pode garantir que o real não sofra qualquer apreciação ou depreciação em relação
ao dólar norte-americano. A depreciação do real em relação ao dólar norte-americano pode criar
pressões inflacionárias adicionais no Brasil e resultar em aumento das taxas de juros, afetando
negativamente a economia brasileira como um todo e os nossos resultados operacionais, devido a
uma retração no consumo e aumento nos custos financeiros. A depreciação do real em relação ao
dólar norte-americano também pode aumentar os custos operacionais relacionados à importação de
mercadorias e despesas e passivos financeiros relacionados aos nossos empréstimos e
financiamentos denominados em dólares norte-americanos. A Companhia pode ser afetada
negativamente por mudanças em tais políticas de câmbio.
Adicionalmente, a Companhia possui um portfólio relevante de produtos importados que são
vendidos em suas lojas, sendo que, caso haja qualquer depreciação do real em relação ao dólar
norte-americano, a Companhia pode incorrer em custos maiores para a comercialização de tais
produtos e pode ser afetada de forma adversa.
A turbulência e a volatilidade dos mercados financeiros globais poderão refletir negativamente no
resultado das operações da Companhia. Assim, a crise financeira global e o ambiente
macroeconômico brasileiro também podem afetar de forma material e adversa o preço de mercado
dos títulos e valores mobiliários de emissores brasileiros ou causar outros efeitos negativos no Brasil.
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O governo federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem ter
um efeito material adverso sobre a Companhia.
A economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do governo federal que, por
vezes, realiza modificações significativas em suas políticas e normas monetárias, creditícias,
tarifárias, fiscais e outras, de modo a influenciar a economia brasileira. As medidas tomadas pelo
governo federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente
implicam aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, controle de preços, intervenções
no mercado de câmbio, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas. A
Companhia não tem controle e não pode prever quais medidas ou políticas o governo federal poderá
adotar no futuro. A Companhia poderá vir a ser material e adversamente afetada por modificações
nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:
•
expansão ou contração da economia brasileira, conforme medida pelas taxas de crescimento
do PIB, inclusive em decorrência da pandemia do COVID-19;
•

inflação;

•

taxas de câmbio;

•

taxas de juros;

•

aumento do desemprego;

•

mudanças nas leis fiscais e tributárias;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

diminuição de políticas e programas de estímulo a diversos setores da economia;

•

restrições nas remessas de fundos ao exterior; e

•
outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o
afetem.
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses e outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil, agravada pelos impactos da pandemia do COVID-19 no ano de 2020, o que
pode prejudicar as atividades e resultados operacionais da Companhia, podendo, inclusive, vir a
afetar adversamente o preço de negociação de ações de emissão da Companhia.
Além disso, a economia brasileira foi afetada por eventos políticos recentes que também afetaram a
confiança dos investidores e do público em geral, tais como investigações em andamento conduzidas
pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal Brasileiro, investigações conduzidas pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Jair Bolsonaro, entre outros, prejudicando assim
o desempenho econômico brasileiro. Adicionalmente, qualquer falta de decisão do governo brasileiro
para implementar mudanças em certas políticas ou regulamentos podem contribuir para a incerteza
econômica dos investidores em relação ao Brasil e aumentar a volatilidade do mercado. Essas
incertezas, a recessão com um período de lenta recuperação no Brasil e outros desenvolvimentos
futuros na economia brasileira podem afetar adversamente as atividades da Companhia e,
consequentemente, seus resultados operacionais, e também podem afetar adversamente o preço
de negociação de suas ações.
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A inflação e os esforços governamentais para combatê-la podem contribuir para um cenário
de incerteza econômica, afetando adversamente a Companhia e o preço de mercado das suas
ações.
No passado, o Brasil registrou altas taxas de inflação, que tiveram, em conjunto com determinadas
ações tomadas pelo governo brasileiro para combatê-la e especulações sobre quais medidas seriam
adotadas, efeitos negativos sobre a economia brasileira. As taxas de inflação foram de 7,32% em
2019, 7,55% em 2018 e, -0,52% em 2017, conforme medida pelo IGP-M. No período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2019, o IGP-M acumulado foi de 17,94% e o IPCA acumulado foi de
3,14%. Mais recentemente, a pandemia do COVID-19 resultou em aumentos substanciais de certos
alimentos básicos, como por exemplo o arroz. O COPOM frequentemente ajusta a taxa de juros em
situações de incerteza econômica para atingir metas estabelecidas na política econômica do governo
brasileiro. A inflação, bem como as medidas governamentais para combatê-la e a especulação
pública sobre possíveis medidas governamentais futuras, tem produzido efeitos negativos relevantes
sobre a economia brasileira e contribuído para a incerteza econômica no Brasil, aumentando a
volatilidade do mercado de capitais brasileiro, o que pode causar um efeito adverso sobre a
Companhia.
Quaisquer medidas tomadas pelo governo brasileiro no futuro, incluindo a redução nas taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e a implementação de mecanismos para ajustar ou
determinar o valor do real, podem desencadear inflação, afetando adversamente o desempenho
geral da economia brasileira. Se o Brasil enfrentar inflação alta no futuro, talvez a Companhia não
possa ajustar os preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos da inflação em sua
estrutura de custos, o que poderia aumentar seus custos e reduzir suas margens operacionais e
líquidas.
Além disso, no caso de aumento da inflação, o governo brasileiro pode optar por aumentar
significativamente as taxas de juros. O aumento nas taxas de juros pode afetar não apenas o custo
dos novos empréstimos e financiamentos da Companhia, mas também o custo de seu eventual
endividamento, bem como o caixa e equivalentes a caixa, títulos e valores mobiliários e contratos de
arrendamento a pagar da Companhia, que estão sujeitos a taxas de juros. Dessa forma, a flutuação
nas taxas de juros brasileiras e a inflação podem afetar adversamente a Companhia, porque ela
poderá contratar empréstimos e financiamentos indexados à variação do CDI e às taxas oficiais de
juros de longo prazo (TJLP). Por outro lado, uma redução significativa nas taxas de CDI, TJLP ou
inflação pode afetar adversamente a receita de suas aplicações financeiras.
Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar
adversamente o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investidores e, em consequência, o preço de
negociação de valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de dívidas nos
mercados de capitais. Agências de rating avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos,
que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais
e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de alterações em qualquer um desses
fatores. O Brasil perdeu grau de classificação da sua dívida soberana nas três principais agências
de classificação de risco baseadas nos EUA: Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch.
Em setembro de 2015, a Standard & Poor’s reduziu o rating de crédito soberano do Brasil para grau
de investimento inferior, de BBB- para BB+, citando, entre outras razões, a instabilidade geral no
mercado brasileiro causada pela interferência do governo brasileiro na economia e dificuldades
orçamentárias. A Standard & Poor’s rebaixou novamente o rating de crédito do Brasil em fevereiro
de 2016, de BB+ para BB, e manteve sua perspectiva negativa sobre o rating, citando uma piora na
situação de crédito desde o rebaixamento de setembro de 2015. Em janeiro de 2018, a Standard &
Poor’s reduziu seu rating para o BB com uma perspectiva estável, tendo em vista as dúvidas em
relação aos esforços de reforma das aposentadorias e eleições presidenciais deste ano.
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Em dezembro de 2015, a Moody´s colocou os ratings Baa3 do Brasil em análise, citando tendências
macroeconômicas negativas e uma deterioração das condições fiscais do governo. Posteriormente,
em fevereiro de 2016, a Moody’s rebaixou os ratings do Brasil para abaixo do grau de investimento,
para Ba2 com perspectiva negativa, citando a perspectiva de deterioração adicional no serviço da
dívida do Brasil em um ambiente negativo ou de baixo crescimento, além de desafiar a dinâmica
política. Em abril de 2018, a Moody’s manteve o rating de crédito do Brasil em Ba2, mas mudou sua
perspectiva de negativa para estável, o que manteve em setembro de 2018, citando expectativas de
novos cortes nos gastos do governo.
A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB + com perspectiva negativa
em dezembro de 2015, citando o déficit orçamentário em rápida expansão do país e a recessão pior
que a esperada e fez um rebaixamento ainda maior em maio de 2016 para BB com perspectiva
negativa, que manteve em 2017. Em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de crédito
soberano do Brasil para BB negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma
perspectiva estável, citando as fraquezas estruturais nas finanças públicas, alto endividamento do
governo, fracas perspectivas de crescimento, ambiente político e questões relacionadas à corrupção.
A Fitch manteve o rating de crédito soberano do Brasil para BB - com perspectiva negativa em maio
de 2020, citando a deterioração dos cenários econômico e fiscal brasileiro e de riscos de piora para
ambas dimensões, diante da renovada incerteza política, além das incertezas sobre a duração e
intensidade da pandemia do COVID-19.
Qualquer rebaixamento adicional dos ratings de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a
percepção de risco dos investidores e, como resultado, aumentar o custo futuro da emissão de dívida
e afetar adversamente o preço de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A instabilidade política pode afetar adversamente os negócios e resultados da Companhia e
o preço das ações da Companhia.
O ambiente político brasileiro influenciou historicamente e continua influenciando o desempenho da
economia do país. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e
do público em geral, resultando em desaceleração econômica e aumento da volatilidade dos títulos
emitidos por empresas brasileiras.
Os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas decorrentes
de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo Ministério Público
Federal Brasileiro. Tais investigações têm impactado a economia e o ambiente político do país.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro estava sendo investigado
pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios alegados pelo ex-ministro da
Justiça, Sr. Sergio Moro. Segundo o ex-ministro, o presidente teria solicitado a nomeação de
funcionários da polícia federal brasileira. Caso o presidente tenha cometido tais atos, quaisquer
consequências resultantes, incluindo um potencial impeachment, poderiam ter efeitos adversos
relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam no Brasil,
inclusive nos negócios da Companhia.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a percepção geral do mercado sobre a economia brasileira e tem afetado e pode
continuar a afetar adversamente os negócios, a condição financeira e os resultados operacionais da
Companhia, bem como o preço de negociação das ações da Companhia. A Companhia não pode
prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica,
nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas
surgirão no futuro.
A Companhia também não pode prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a
economia brasileira ou o mercado acionário brasileiro.
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Além disso, qualquer dificuldade do governo federal em conseguir maioria no congresso nacional
poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e/ou greves
que poderiam afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação à
implementação, pelo governo atual, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica.
Além disso, as recentes queimadas em regiões estratégicas do Brasil, como a floresta amazônica ou
a região do Pantanal, e a resposta do governo brasileiro para combater tais incêndios pode aumentar
ainda mais a agitação política no Congresso brasileiro. Essas incertezas e novas medidas podem
aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos
à condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho
financeiro das empresas, incluindo os da Companhia. A Companhia não pode prever quais políticas
o Presidente irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter
um efeito adverso sobre a Companhia ou sobre a economia brasileira.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha
o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos produtos da Companhia.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o
condão de impactar a economia brasileira poderão afetar o poder aquisitivo da população, o que
poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos produtos da Companhia.
A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008, por exemplo, provocou
o aumento do dólar frente ao real, a restrição de crédito no mercado interno, o aumento das taxas
de desemprego, o aumento da inadimplência e, consequentemente, a redução do consumo no Brasil.
No mesmo sentido, a crise político-econômica vivenciada pelo país entre 2013-2016, teve um
impacto relevante nas taxas de desemprego, diminuindo o poder aquisitivo da população e,
consequentemente o consumo no país.
Recentemente, o mundo tem sido afetado por uma pandemia do COVID-19 que tem provocado
impactos econômicos negativos globais, dos quais nós ainda não conseguimos quantificar. Como
resultado da pandemia, acredita-se que o poder aquisitivo da população brasileira reduzirá, o que
poderá provocar uma redução relevante no consumo e impactar o volume de vendas da Companhia.
O impacto no volume das vendas da Companhia poderá afetar negativamente os seus resultados e
a sua situação econômica.
Limitação substancial na capacidade dos acionistas venderem as ações da Companhia pelo
preço e na ocasião que desejarem, devido à volatilidade e à falta de liquidez do mercado
brasileiro de valores mobiliários, poderão afetar adversamente o valor da sua negociação.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais, sendo tais
investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa. Além disso, o mercado
brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais concentrado,
podendo ser mais volátil do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais.
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O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados
Unidos, União Europeia e países de economias emergentes. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito adverso relevante sobre o valor de mercado
dos valores mobiliários de companhias brasileiras, em especial, aqueles negociados em bolsas de
valores. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o
interesse de investidores nos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores
mobiliários de nossa emissão. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados
por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas variações dos
principais índices de ações norte-americanos.
Acontecimentos em outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o valor de mercado
das ações da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir totalmente o seu acesso aos
mercados de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis. Não há
garantia de que o mercado de capitais permaneça aberto às companhias brasileiras ou de que os
custos de financiamento nesse mercado sejam vantajosos para a Companhia.
Crises em outros países emergentes, inclusive decorrentes de pandemias, como por exemplo o
COVID-19, podem restringir o interesse dos investidores em relação aos títulos e valores mobiliários
emitidos por companhias brasileiras, inclusive os de nossa emissão, o que pode prejudicar sua
liquidez e seu valor de mercado, além de dificultar o nosso acesso ao mercado de capitais e ao
financiamento das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Por conseguinte, a
capacidade dos acionistas da Companhia de venderem nossas ações pelo preço e no momento
desejado poderá ficar substancialmente afetada, o que poderá, ainda, afetar negativamente o preço
de negociação de suas ações. Adicionalmente, vendas ou a percepção de uma possível venda de
um volume substancial de das ações da Companhia poderão prejudicar o valor da sua negociação.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Companhia e suas controladas são partes em processos judiciais e administrativos de natureza
tributária, cível, ambiental, imobiliária, consumerista e trabalhista, dentre processos com chance de
perda provável, possível e remota. As provisões da Companhia são registradas conforme os
regramentos contábeis.
Para os fins deste item 4.3, foram considerados como individualmente relevantes processos em que
a Companhia e suas controladas figuram como parte e que (i) possam vir a impactar de forma
significativa o patrimônio ou os negócios da Companhia, ou (ii) individualmente possam vir a impactar
negativamente a imagem da Companhia.
Para os processos trabalhistas e consumeristas considerados “massificados”, as provisões são
baseadas na média histórica de valores de acordos e condenações em processos similares e
conforme competência. Para os demais processos, as provisões da Companhia são registradas com
base na análise individual de cada caso por seus advogados internos e externos, sendo constituídas
provisões para processos avaliados por seus consultores jurídicos como processos com chance de
perda provável.
Para os processos cíveis, imobiliários e coletivos trabalhistas, a expectativa de perda considera os
fatos, as provas a serem produzidas para defesa e a jurisprudência sobre a matéria.
Para os processos tributários, a expectativa de perda considera os fatos específicos de cada
processo, as provas a serem produzidas para defesa, a legislação tributária vigente e a
jurisprudência sobre o tributo em discussão.
Após o provisionamento inicial, os valores indicados podem ser revistos e, se for o caso, reajustados
nos casos de decisão favorável ou desfavorável proferida em primeiro ou segundo grau.
Descrevemos a seguir os principais processos judiciais e administrativos individualmente relevantes
a que a Companhia estava sujeita em 30 de setembro de 2020, segregados conforme sua natureza.
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Contingências Fiscais
Processo nº 10480-727.985/2015-15
a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

03/08/2015

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal da 4ª Região
Autuada: Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 141.245.761,96

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IOF, em face de falta de
recolhimento do imposto sobre os mútuos financeiros celebrados em 2010, 2011 e 2012
entre as empresas do Grupo.
Aguarda-se o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em decorrência de
acordão improcedente no Recurso Especial interposto pela Empresa.

g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda da discussão na esfera administrativa, ainda é possível levar a
discussão para o judiciário. A tese, que tem declarada a repercussão geral, ainda está
pendente de julgamento pelo STF.
Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão do STF.

a. Juízo

Fazenda Pública de Barueri/SP

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

01/10/2008

d. Partes no processo

Exequente: Fazenda Pública de Barueri/SP
Executada: WMB Supermercados do Brasil Ltda

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 143.933.622,57

f. Principais fatos

Execução fiscal proposta pela autoridade fiscal federal visando a cobrança do diferencial
de alíquota de COFINS referente ao período de apuração de janeiro de 2002 a dezembro
de 2003, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.718/98.
Decisão improcedente dos embargos à execução. Aguardando julgamento da apelação

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente irá ocorrer após esgotados todos os recursos
cabíveis.

a. Juízo

Delegado da Receita Federal em Porto Alegre

Processo nº 0009666-76.2015.4.03.6144

Processo nº 5052835-04.2019.4.04.7100

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

16/08/2019

d. Partes no processo

Impetrante: WMS Supermercados do Brasil Ltda
Impetrado: Delegado da Receita Federal em Porto Alegre

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 870.495.413,54

f. Principais fatos

Mandando de Segurança impetrado com o objetivo de garantir a discussão judicial do
auto de infração 11080735231201253, suspendendo a exigibilidade de débito tributário.
O auto de infração refere-se sobre a suposta falta de recolhimento de PIS/COFINS sobre
os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de mercadorias, no período de
2008 e 2009.
Atualmente temos sentença favorável. Aguardando eventual recurso da Receita Federal.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente irá ocorrer após esgotados todos os recursos
cabíveis.
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Processo nº 11065.721493/2018-14
a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativa

c. Data de instauração

15/05/2018

d. Partes no processo

Autuante: Secretaria da Receita Federal- Novo Hamburgo
Autuada: WMS Supermercados do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 793.080.431,75

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias; glosas de diversos créditos e supostos erros nos arquivos da EFD, no
período de julho/2013 a dezembro/2014.
Decisão parcialmente procedente da impugnação e atualmente o processo se encontra
em diligência fiscal.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Em caso de perda da discussão na esfera administrativa, ainda será possível levar a
discussão para o judiciário.
Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão dos Tribunais Superiores.
Processo nº 5011322-22.2020.4.04.7100

a. Juízo

Justiça Federal

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

17/02/2020

d. Partes no processo

Executada: WMS Supermercados do Brasil Ltda.
Exequente: Receita Federal em Barueri

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 357.346.224,91

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, e glosas de outros créditos, no período de 2004 a 2005.
Por maioria de votos, foi provido integralmente o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Recebida a Execução Fiscal, opostos embargos à execução fiscal.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão dos Tribunais Superiores.

a. Juízo

Fazenda Pública de Barueri

Processo nº 0002337-76.2016.4.03.6144

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

14/09/2010

d. Partes no processo

Executada: WMB Supermercados do Brasil Ltda.
Exequente: Receita Federal em Barueri

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 565.835.861,24

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de 2008, 2009 e 2010.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução cancelando os
descontos dados em mercadoria. Aguarda-se o julgamento dos Recursos de apelação da
empresa e do fisco.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão dos Tribunais Superiores.
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Processo nº 5002742-42.2016.4.04.7100
a. Juízo

Justiça Federal do Rio Grande do Sul

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

15/01/2016

d. Partes no processo

Executada: WMS Supermercado do Brasil Ltda.
Exequente: Fazenda Nacional

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$398.087.155,02

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal com objetivo de cobrar a suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de 2006 e 2007.
Aguarda-se decisão dos embargos à execução

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão dos Tribunais Superiores.

Processo nº 19311.720294/2015-07
a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

07/12/2015

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal em Barueri
Autuada: WMB Supermercados do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 325.845.464,97

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em razão de supostos créditos indevidos de
PIS/COFINS sobre diversas despesas, no período de 2011 a 2013.
Decisão parcialmente favorável em sede de Agravo. Aguardar-se julgamento do Recurso
Especial da Empresa e da Fazenda e contrarrazões ao Agravo.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial nos
Tribunais Superiores.
Processo nº 10480.720065/2020-25

a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

13/01/2020

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal em Recife
Autuada: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 315.260.318,19

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias; glosa de diversos créditos; não inclusão na base tributável de PIS/COFINS
das receitas financeiras; no período de janeiro/2015 a dezembro/2017.
Aguarda-se julgamento da impugnação

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.
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Processo nº 0803087-51.2018.4.05.8300
a. Juízo

Fazenda Nacional

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

07/01/2013

d. Partes no processo

Exequente: Justiça Federal em Recife
Executado: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$295.198.308,04

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal para cobrança de suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias e glosa de crédito de despesa de frete entre filiais e ICMS/ST, no período
de janeiro/2008 a dezembro/2009.
Aguarda-se decisão sobre o requerimento de extinção do processo em razão da decisão
administrativa ter sido finalizada desfavoravelmente ao contribuinte pelo voto de
qualidade.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Fazenda Nacional

Processo nº 0809485-48.2017.4.05.8300

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

23/04/2010

d. Partes no processo

Exequente: Justiça Federal em Recife
Executado: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$284.941.871,06

f. Principais fatos

Trata-se de Execução fiscal em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de abril/2005 a dezembro 2007.
A sentença julgou procedente os Embargos à execução, que foi reformada após Apelação
da Fazenda Nacional. Aguarda-se julgamento dos embargos de declaração opostos pela
empresa.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.
Processo nº 10480.723937/2018-92

a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

22/05/2018

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal em Recife
Autuada: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$191.884.925,13

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias e glosa de diversos créditos, no período de maio/2013 a dezembro/2014.
Impugnação julgada improcedente. Aguarda-se julgamento de recurso voluntário.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.
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Processo nº 10480.727412/2015-83
a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

22/07/2015

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal em Recife
Autuada: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 184.830.171,18

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias e glosa de diversos créditos, no período de janeiro/2011 a dezembro/2012.
Recurso Especial interposto pela empresa foi julgado improcedente. Aguarda a inscrição
do débito em dívida ativa para iniciar a discussão da esfera judicial.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativa

c. Data de instauração

05/01/2015

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal em Salvador
Autuada: Bompreço Bahia Supermercados Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 180.617.901,54

f. Principais fatos

Trata-se de procedimento fiscal decorrente do desmembramento do auto de infração n.º
18050720506201412 lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de janeiro a dezembro 2009.
Quando da decisão administrativa desfavorável ao contribuinte a Receita Federal
segregou as discussões e para parte dos descontos, aguarda-se a inscrição do débito
em dívida ativa para se iniciar a discussão na esfera judicial.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

Processo nº 10133.720073/2019-88
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Processo nº 11065-720.018/2018-21
a. Juízo

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

10/01/2018

d. Partes no processo

Autuante: Receita Federal em Novo Hamburgo
Autuada: WMS Supermercado do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 172.187.323,26

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, glosa de diversos créditos, supostas vendas não tributadas (produtos
monofásicos e alíquota zero), e supostos ajustes indevidos na EFD- contribuições, no
período de janeiro a junho/2013.
Impugnação julgada improcedente. Apresentado Recurso Voluntário que está pendente
de decisão. O processo foi convertido em diligência para apurar a alegação da empresa
quanto aos ajustes feitos na EFD- contribuições.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Secretaria da Fazenda de Pernambuco

Processo nº 2013.000011139889-56

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

04/12/2013

d. Partes no processo

Autuante: Secretaria da Fazenda de Pernambuco
Autuado: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 156.151.156,25

f. Principais fatos

Auto de infração lavrado em razão da suposta tomada de crédito indevido de ICMS/ST;
falta de estorno proporcional de ICMS referente a bens de informática e outros bens com
redução de base de cálculo; auto ressarcimento relativo a aquisição de pneus importados;
falta de lançamento de deduções em campo própria no Livro de Apuração, no período de
janeiro/2010 a dezembro 2011.
Houve manifestação fiscal de parcial procedência do auto de infração. Apresentamos as
contrarrazões e aguarda-se o julgamento da impugnação.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.
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Processo nº 1016367-47.2019.4.01.3300
a. Juízo

Fazenda Nacional

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

01/11/2013

d. Partes no processo

Exequente: Justiça Federal em Salvador
Executado: Bompreço Bahia Supermercados Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 135.151.990,10

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal visando a cobrança da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de janeiro a dez/2009.
Aguarda-se o julgamento dos embargos à execução fiscal.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Fazenda Nacional

Processo nº 5076793-53.2018.4.04.7100

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

17/09/2010

d. Partes no processo

Exequente: Justiça Federal de Porto Alegre
Executado: WMS Supermercado do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 120.100.826,08

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal com objetivo de cobrar o recolhimento do IPI sujeito na
revenda de bens importados, no período de novembro e dezembro 2005, 2006 a 2009 e
janeiro de 2010. Aguardar-se o julgamento dos embargos à execução.
Recentemente o STF julgou este tema que estava em repercussão geral, e decidiu sobre
a constitucionalidade da cobrança do IPI na revenda de bens importados.
Aguarda-se a publicação do acordão, e eventual posterior oposição dos embargos de
declaração (necessária manifestação sobre modulação de efeitos da decisão)

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.
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Processo nº 5019989-65.2018.4.04.7100
a. Juízo

Fazenda Nacional

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

07/10/2014

d. Partes no processo

Exequente: Justiça Federal de Porto Alegre
Executado: WMS Supermercado do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 115.956.669,79

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal com objetivo de cobrar o recolhimento do IPI sujeito na
revenda de bens importados, no período de março a dezembro/2010, 2011 a 2013 e
janeiro/2014.
Aguarda-se o julgamento da Apelação em decorrência da decisão desfavorável a
Empresa.
Recentemente o STF julgou este tema que estava em repercussão geral, e decidiu sobre
a constitucionalidade da cobrança do IPI na revenda de bens importados.
Aguarda-se a publicação do acordão, e eventual posterior oposição dos embargos de
declaração (necessária manifestação sobre modulação de efeitos da decisão)

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Fazenda Nacional

Processo nº 0007449-26.2016.4.03.6144

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

15/12/2011

d. Partes no processo

Exequente: Justiça Federal de Barueri
Executado: WMB Supermercado do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 115.305.833,87

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de janeiro a dezembro de 2007.
Aguarda-se prolação de decisão nos embargos à execução

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.
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Processo nº 0462782-48.2015.8.19.0001
a. Juízo

Vara da Fazenda Publica

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

18/11/2015

d. Partes no processo

Exequente: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
Executada: WMB Supermercados do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 108.658.540,88

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal visando a cobrança de ICMS que foi arbitrado pela Fazenda
do Estado através do auto de infração n.º 03.164376-0. A Fazenda Estadual alegou que
os documentos fiscais entregues pela empresa não eram suficientes para apurar o
imposto devido, considerando-os inidôneos e arbitrando o valor do ICMS supostamente
devido.
O processo aguardando julgamento dos embargos à execução.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Vara da Fazenda Publica

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

23/02/2016

d. Partes no processo

Exequente: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
Executada: WMB Supermercados do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 108.377.729,80

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal visando a cobrança de ICMS que foi arbitrado pela Fazenda
do Estado através do auto de infração n.º 03.164375-2. A Fazenda Estadual alegou que
os documentos fiscais entregues pela empresa não eram suficientes para apurar o
imposto devido, considerando-os inidôneos e arbitrando o valor do ICMS supostamente
devido.
O processo aguardando julgamento dos embargos à execução.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

Processo nº 0057236-43.2016.8.19.0001
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Processo nº 10480.722794/2015-59
a. Juízo

Receita Federal em Recife

b. Instância

Administrativo

c. Data de instauração

23/03/2015

d. Partes no processo

Autuada: Bompreço Supermercado do Nordeste Ltda.
Autuante: Receita Federal do Brasil

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 105.204.900,84

f. Principais fatos

Trata-se de auto de infração lavrado em decorrência da suposta falta de recolhimento de
PIS/COFINS sobre os descontos comerciais celebrados com os fornecedores de
mercadorias, no período de março a dezembro/2010.
Aguarda-se o julgamento do Agravo contra a decisão que admitiu parcialmente recurso
da Empresa.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

a. Juízo

Vara da Fazenda Publica

b. Instância

Judicial

c. Data de instauração

18/02/2006

d. Partes no processo

Exequente: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro
Executada: WMB Supermercados do Brasil Ltda.

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 105.051.797,59

f. Principais fatos

Trata-se de execução fiscal visando a cobrança de ICMS que foi arbitrado pela Fazenda
do Estado através do auto de infração n.º 03.164374-5. A Fazenda Estadual alegou que
os documentos fiscais entregues pela empresa não eram suficientes para apurar o
imposto devido, considerando-os inidôneos e arbitrando o valor do ICMS supostamente
devido, no período de setembro/2000 a dezembro/2003. O processo aguardando
julgamento dos embargos à execução.

g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventual impacto financeiro somente ocorrerá após decisão na esfera judicial e nos
Tribunais Superiores.

Processo nº 0026088-11.2016.8.19.0002

Contingências Imobiliárias
Processo 0002337-61.2000.4.03.6104
a. Juízo

2ª Vara da Justiça Federal da Comarca de Santos/SP

b. Instância

2ª Instância - 6ª Turma do TRF 3

c. Data de instauração

04/04/2000

d. Partes no processo

Autor: Luiz Carlos Baeta de Lara Campos Junior, Orlando Antonio de Oliveira, Luiz
Demétrio de Araújo Filho
Réus: Companhia Nacional de Abastecimento (“CONAB”), sucessora da antiga
CIBRAZEN – Companhia Brasileira de Abastecimento, Terminal Pesqueiro de
Santos Comércio e Indústria Ltda. (“STPS”) e WMB Supermercados do Brasil Ltda.
(“WMB”)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Provável: R$ 53.932.065,15
Possível: R$ 217.890.609,15

f. Principais fatos

Em 4.4.2000, foi ajuizada Ação Popular em face da CONAB E STPS, em virtude de
procedimento licitatório nº 002/89 promovido pela CONAB, sucessor da CIBRAZEM,
cujo vencedor foi o Terminal Pesqueiro de Santos (“TPS”).
A CIBRAZEM promoveu em 1989 o procedimento licitatório para locação do imóvel
objeto da licitação (Terminal Pesqueiro de Santos/SP), equipamentos, máquinas e
utensílios do entreposto de pesca de Santos, sendo que, de acordo com o edital,
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Processo 0002337-61.2000.4.03.6104
deveria ser preservada a finalidade do imóvel para atividades relacionadas à pesca,
como recepção, processamento, armazenagem, comercialização de pescado,
produção, armazenagem e fornecimento de gelo. A TPS alienou parte dos
equipamentos e sublocou o imóvel para a WMB, para a instalação de uma loja,
localizada à Avenida Rei Alberto I, nº 450, Santos/SP. Assim, os Autores requereram
(i) em sede liminar, que os Réus cessem os atos lesivos ao patrimônio público, como
a alienação de equipamentos, fiquem impedidos de firmar qualquer contrato que
desvirtue a finalidade do imóvel e se abstenham de promover atos que iniviabilizem
a atividade pesqueira do entreposto; e (ii) no mérito, que (a) o imóvel seja restituído
e readequado à atividade pesqueira, e (b) o pagamento de danos causados à
comunidade pesqueira, em valor a ser arbitrado em sede de liquidação.
Em 11.4.2000, foi deferida a medida liminar para determinar a utilização do imóvel
apenas para o exercício da atividade pesqueira, bem como impedir qualquer ato que
deteriore os bens públicos existentes no local. Em 13.6.2001, foi fixada multa diária
de R$ 50.000,00 pelo descumprimento da liminar concedida. Em 18.3.2004, o
Ministério Público Federal pediu a condenação da WMB ao pagamento das
penalidades aplicadas em razão do descumprimento da medida liminar. Em
22.4.2004, a WMB apresentou petição rechaçando a pretensão do Ministério Público
Federal e requerendo a sua inclusão no processo como assistente litisconsorcial
passivo, o que foi deferido.
Em 21.1.2010, foi prolatada sentença que reconheceu a perda do objeto quanto ao
pedido de restituição do imóvel à atividade pesqueira, haja vista que não chegou a
ser construída a loja da WMB e o imóvel não pertence mais à CONAB ou STPS.
Ainda, julgou procedente o pedido inicial para condenar (i) a STPS e a WMB ao
pagamento de indenização à União Federal, em valor a ser arbitrado, referente aos
danos causados aos bens existentes no imóvel; (ii) a STPS, CONAB e WMB ao
pagamento de multa diária pelo descumprimento da liminar, conforme solicitado pelo
Ministério Público Federal, a qual deveria incidir de 13.8.2001 a 7.7.2003, para as
Rés, e para a WMB, a partir do seu ingresso no feito; e (iii) pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para os Réus e WMB.
Além da remessa necessária, foram interpostos recursos de apelação pelos (i)
Autores, no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência; e (ii) WMB,
alegando que (a) a sentença apelada seria extra petita, uma vez que não foi
formulado pedido na inicial de pagamento de indenização em favor da União Federal;
(b) impossibilidade de condenação do Walmart que ingressou no processo como
assistente litisconsorcial; (c) não foi praticado ato ilícito e inexiste dever de indenizar;
(d) a multa diária não poderia ter sido aplicada na sentença, pois ausente
descumprimento da ordem judicial pela WMB; (e) necessária redução do valor da
multa. O recurso está pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da
Terceira Região.
Paralelamente, em 7.7.2003, foi concedida medida liminar na ação de reintegração
de posse nº 2003.61.04.007241-3, ajuizada pela CONAB em face do STPS. Após
cumprimento da ordem de reintegração de posse, o contrato de locação entre a
CONAB e STPS foi rescindido e o imóvel transferido à Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca – SEAP/PR.
g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de perda do
processo

Em caso de confirmação da sentença, os impactos serão (i) financeiros, em valor a
ser calculado em sede de liquidação de sentença, correspondentes à indenização à
União Federal e pagamento de multa pelo descumprimento da liminar; e (ii)
reputacionais, tendo em vista o prejuízo causado à comunidade de pescadores de
Santos/SP. Considerando que a loja da WMB não foi construída, não se vislumbra
prejuízo pela devolução do imóvel.
Processo 0005851-70.2010.4.03.6104

a. Juízo

1ª Vara da Justiça Federal da Comarca de Santos/SP

b. Instância

1ª Instância

c. Data de instauração

08/07/2010

d. Partes no processo

Autor: Companhia Nacional de Abastecimento (“CONAB”)
Requeridos: Terminal Pesqueiro de Santos Comércio e Indústria Ltda. (“TPS”), WMB
Supermercados do Brasil Ltda. (“WMB”) e outros

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

Possível: R$ 129.322.790,80

f. Principais fatos

Trata-se de Ação Cível de Improbidade Administrativa, referente ao procedimento
licitatório nº 0002/89, pelo qual a CONAB locou ao TPS o Terminal Pesqueiro de Santos,
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Processo 0005851-70.2010.4.03.6104
equipamentos, máquinas e utensílios do Entreposto, com a finalidade específica de nele
ser desenvolvida a atividade de recepção, processamento, armazenagem e
comercialização do pescado, bem como a produção, armazenagem e fornecimento de
gelo. Segundo alega a CONAB, a TPS teria inadimplido com o Contrato, tendo em vista
que teria dado ao Imóvel finalidade diversa daquela estabelecida no processo de
licitação e respectivo objeto contratual, bem como sublocado o imóvel à WMB. Requer,
assim, (i) a condenação solidária dos Réus ao pagamento de indenização pelos
prejuízos causados ao erário, consubstanciados nos (a) equipamentos, prédios e
maquinários destruídos pela má conservação, (b) diferença corresponde entre o valor
de mercado do aluguel e o quanto o imóvel foi efetivamente alugado pela CONAB à
TPS, e (c) lucros cessantes, tendo em vista que o imóvel foi praticamente destruído, não
sendo possível à CONAB tentar uma nova locação; e (ii) a perda da função pública e
direitos políticos para os Réus Marcus de Abuquerque, Antônio Pinheiro, Julio Cesar
Lima e Octávio da Silva.
A TPS, por sua vez, alegou que a CONAB possuía conhecimento desses fatos, fazendo
prova dessa imputação de responsabilidade por meio da juntada aos autos de Relatório
Específico elaborado pela Comissão de Fiscalização criada para apurar denúncias de
irregularidades no Entreposto.
O processo encontra-se em fase de instrução, aguardando a citação de todos os réus.
g. Chance de perda

Possível

h. Impacto em caso de perda
do processo

Em caso de decisão desfavorável, os impactos serão (i) financeiros, em valor a ser
calculado em sede de liquidação de sentença, correspondentes ao pagamrnto de
indenização solidária; e (ii) reputacionais, tendo em vista o prejuízo causado à
comunidade de pescadores de Santos/SP. Considerando que a loja da WMB não foi
construída, não se vislumbra prejuízo pela devolução do imóvel.

Contingências Trabalhistas
Processo 0000872-26.2012.5.04.0012
a. Juízo

Subseção I - Especializada em Dissídios Individuais - TST

b. Instância

Tribunal Superior do Trabalho

c. Data de instauração

19.12.2017

d. Partes no processo

Réu: WMS Supermercados do Brasil
Autor: José Altamir Oliveira de Araújo

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$38.872,00 + Debate sobre o direito à reintegração e/ou indenização, em decorrência
da “POM” – Política de Orientação para Melhoria. Para mais informações sobre a POM,
vide item 4.7 deste Formulário de Referência.

f. Principais fatos

Questão relativa à validade da dispensa do empregado em face de conteúdo de norma
interna da empresa WMS, que previu no programa denominado Política de Orientação
para Melhoria procedimentos específicos que deveriam ser seguidos antes da dispensa
de seus trabalhadores, matéria referente ao tema “Regulamento Interno – Política de
Orientação para a Melhoria – Interpretação, extensão e efeitos”.

g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de
perda do processo

Eventuais reflexos em outros processos ajuizados que discutam a não implementação da
política quando da dispensa do empregado.
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Contingências Cíveis
Processo nº 0907770-39.2012.8.26.0506
a. Juízo

8ª Vara Cível - Foro de Ribeirão Preto

b. Instância

Cível – Superior Tribunal de Justiça

c. Data de instauração

22/03/2012

d. Partes no processo

Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo (“MPSP”)
Ré: Walmart Brasil Ltda. (“WMB”)

e. Valores, bens ou direitos
envolvidos

R$ 223.340.000,00 (pedido de dano moral coletivo e valor da causa)
R$ 2.139.975,12 (perda provável)

f. Principais fatos

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela antecipada ajuizada pelo MPSP em
razão de alegadas infrações às normas de vigilância sanitária na comercialização de
produtos alimentícios pela rede de supermercados mantida pela WBM em Ribeirão Preto.
A ação tem origem em inquérito civil instaurado anteriormente pelo MPSP, por meio do
qual já teriam sido identificadas violações sanitárias cometidas pela WMB.
A tutela antecipada foi concedida para determinar que a WMB se abstenha de armazenar,
manipular e produzir quaisquer espécies de gêneros alimentícios em desconformidade
com as normas sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem
como de colocar no mercado produtos impróprios para consumo, sob pena de multa de
R$ R$ 10.000,00 por cada autuação.
A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a WMB (i) à obrigação de não
fazer, consistente em abster-se de armazenar, manipular e produzir quaisquer espécies
de gêneros alimentícios em desconformidade com as normas sanitárias, bem como de
colocar no mercado produtos impróprios para consumo, sob pena de multa de R$
50.000,00; e (ii) ao pagamento de R$ 1.000.000,00 a título de danos morais coletivos e
custas processuais, a ser corrigido desde a fixação (13.2.2015) e acrescido de juros de
mora desde a citação.
Ambas as partes interpuseram apelação, o MPSP pede a majoração do valor dos danos
morais coletivos para R$ 223.340.00,00. Em 21/3/2018, o TJSP deu integral provimento
à apelação do WMB para extinguir o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse
de agir, e julgar improcedente o pedido de danos morais coletivos. O MPSP opôs
embargados de declaração, que foram rejeitos. Após interposição de recurso especial ao
STJ pelo MPSP, este foi provido monocraticamente para reconhecer omissão do TJSP
anulando o acórdão que rejeitou os embargos de declaração do MPSP e determinando
novo julgamento. WMB opôs embargos de declaração (que foram rejeitados) seguidos
de agravo interno, que está pendente de julgamento.

g. Chance de perda

Provável

h. Impacto em caso de
perda do processo

Impacto financeiro consubstanciado no pagamento do valor a título de danos morais
coletivos e custas processuais e, caso futuramente seja constatado descumprimento da
obrigação negativa imposta em sentença, a Companhia poderá sofrer um impacto de
R$ 50.000,00 para cada infração verificada. Impacto reputacional, tendo em vista a
comercialização de produtos em desrespeito à legislação sanitária aplicável.
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4.3.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3
O valor total provisionado dos processos descritos no item 4.3 acima, em 30 de setembro de 2020
era de R$197.356.584,23.
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F'DWDGHDMXL]DPHQWR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR
5pX :0% 6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD ³:0%´  %RPSUHoR 6XSHUPHUFDGRV GR
1RUGHVWH/WGD ³%31(´ H:066XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD ³:06´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

3HUGDSURYiYHO5

I3ULQFLSDLVIDWRV

$omR&LYLO3~EOLFDDMXL]DGDSHOR037SDUDUHTXHUHUTXHDHPSUHVDVHMDFRQGHQDGDHP
REULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HUVRESHQDGHSDJDPHQWRGHPXOWDGH5SRU
REULJDomR GHVFXPSULGD DFUHVFLGD GH 5  GH] PLO UHDLV  D FDGD WUDEDOKDGRU
SUHMXGLFDGRVHQGRFXPXODWLYDHUHQRYiYHODFDGDFRQVWDWDomREHPFRPRDFRQGHQDomR
DR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SRU GDQR PRUDO FROHWLYR QR YDORU GH 5
FHQWRHYLQWHHFLQFRPLOK}HVGHUHDLV 

$VREULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HUGL]HPUHVSHLWRjVWHPiWLFDVGHDVVpGLRPRUDOMRUQDGD
GH WUDEDOKR SUiWLFDV DQWLVVLQGLFDLV UHODWLYDV DR GLUHLWR GH DVVRFLDomR H VLQGLFDOL]DomR
FXPSULPHQWRGDV1RUPDV5HJXODPHQWDGRUDV ³15´ GH6D~GHH6HJXUDQoDGR7UDEDOKR
GD 6HFUHWDULD (VSHFLDO GH 3UHYLGrQFLD H 7UDEDOKR GR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD ³6(37
0(´ HDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDQVSRUWHGHYDORUHV

6HQWHQoD MXOJRX D DomR SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH FRQGHQDQGR D &RPSDQKLD jV
VHJXLQWHVREULJDo}HV D 5($/,=$5RVH[DPHVPpGLFRVDGPLVVLRQDLVHSHULyGLFRVGH
UHWRUQRDRWUDEDOKRGHPXGDQoDGHIXQomREHPFRPRH[DPHGHPLVVLRQDOQRVSUD]RV
SUHYLVWRVHPOHLFRPRRFRQWH~GRPtQLPRSUHYLVWRQD15GD6(370(GHYHQGRVHU
HQWUHJXH D VHJXQGD YLD GR $WHVWDGR GH 6D~GH 2FXSDFLRQDO ³$62´  DR WUDEDOKDGRU
PHGLDQWHUHFLERQDSULPHLUDYLDID]HQGRFRQVWDUQR$62RQRPHGRPpGLFRFRRUGHQDGRU
H VHX UHVSHFWLYR &50 E  352&('(5 PHGLDQWH SHUtFLD D FDUJR GH PpGLFR RX
HQJHQKHLURGRWUDEDOKRUHJLVWUDGRQD6(370(DDIHULomRGHQtYHLVGHLQVDOXEULGDGHH
SHULFXORVLGDGH F  )251(&(5 DRV HPSUHJDGRV GH IRUPD JUDWXLWD H HP SHUIHLWDV
FRQGLo}HVGHFRQVHUYDomRHXWLOL]DomR(TXLSDPHQWRVGH3URWHomR,QGLYLGXDODGHTXDGRV
DRVULVFRVGDVDWLYLGDGHVEHPFRPRWRUQDUREULJDWyULRUHDOL]DUDILVFDOL]DomRGHVHXXVR
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3URFHVVR
DOpPGHWUHLQDUVHXVHPSUHJDGRVSDUDRXVRFRUUHWRGHVVHVHTXLSDPHQWRVFRQIRUPHD
15GD6(370( G $8725,=$5TXHVRPHQWHLQWHUYHQKDPHPLQVWDODo}HVHOpWULFDV
RV WUDEDOKDGRUHV TXH SRVVXDP WUHLQDPHQWRHVSHFtILFR VREUH RV ULVFRV GHFRUUHQWHV GR
HPSUHJR GD HQHUJLD HOpWULFD H DV SULQFLSDLV PHGLGDV GH SUHYHQomR GH DFLGHQWHV HP
LQVWDODo}HVHOpWULFDVGHDFRUGRFRPRHVWDEHOHFLGRQR$QH[R,,GD15GD6(370(
YHGDQGR TXH TXDGURV GH GLVMXQWRUHV GH GLVWULEXLomR HOpWULFD SHUPDQHoDP FRP SDUWHV
YLYDVH[SRVWDV H 0$17(5DVVHQWRVGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRVPtQLPRVGHFRQIRUWR
SUHYLVWR QD 15  GD 6(370( I  $'27$5 PHGLGDV GH SUHYHQomR GH LQFrQGLR HP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRHVWDGXDOHQRUPDVWpFQLFDVDSOLFiYHLVSULQFLSDOPHQWHHP
QmRDUPD]HQDUPDWHULDOGHIRUPDTXHREVWUXDSRUWDVHHTXLSDPHQWRVFRQWUDLQFrQGLRV
FRQIRUPHD15GD6(370( J (175(*$5RFHUWLILFDGRDRVPHPEURVGD&RPLVVmR
,WHUQDGH3UHYHQo}HVGH$FLGHQWHV&,3$TXDQGRGDUHDOL]DomRGHUHXQL}HVGHPRGR
DFRPSURYDURVDVVXQWRVDERUGDGRVPDQWHQGRRIXQFLRQDPHQWRGDUHIHULGDFRPLVVmR
GH DFRUGR FRP D 15  GD 6(370( K  3$*$5 D WtWXOR GH LQGHQL]DomR SRU GDQR
PRUDOFROHWLYRRPRQWDQWHGH5 TXLQKHQWRVPLOUHDLV 

$PEDVDVSDUWHVLQWHUSXVHUDP5HFXUVR2UGLQiULR
$JXDUGDVH MXt]R GH DGPLVVLELOLGDGH GR UHFXUVR LQWHUSRVWR SHOR 037 SDUD HQYLR DR
7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRSDUDMXOJDPHQWR
J&KDQFHGHSHUGD

3HUGDSURYiYHO

K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

,PSRVLomRGHREULJDo}HVGHID]HUHGHQmRID]HUVRESHQDGHPXOWDDOpPGHLQGHQL]DomR
SRUGDQRPRUDOFROHWLYRSRGHQGRLPSRUDFRQGHQDomRFRPDOWRLPSDFWRILQDQFHLUR



448

PÁGINA: 86 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$SUHVHQWDPRV DEDL[R RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV
EDVHDGRV HP IDWRV H FDXVDV MXUtGLFDV VHPHOKDQWHV QmR VLJLORVRV H UHOHYDQWHV HP FRQMXQWR GRV
TXDLVD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSDUWHV
$o}HVFLYLVS~EOLFDVGHQDWXUH]DFtYHO
9DORUHV(QYROYLGRV

5 3URYiYHO

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

$&RPSDQKLDpSDUWHHPDo}HVFLYLVS~EOLFDVHQYROYHQGRPDWpULDFtYHOTXHHPFRQMXQWR
SRGHPVHUUHOHYDQWHV'HVVDVDo}HV
•
HQYROYHPD%RPSUHoR%DKLD6XSHUPHUFDGRV/WGD
•
HQYROYHPD%RPSUHoR6XSHUPHUFDGRGR1RUGHVWH/WGD
•
HQYROYHPD:0%6XSHUPHUFDGRGR%UDVLO/WGD
•
HQYROYHPD:066XSHUPHUFDGRGR%UDVLO/WGD

2VREMHWRVGHVVDVDo}HVFLYLVS~EOLFDVVmREDVLFDPHQWH
•
$UPD]HQDPHQWRLUUHJXODUGHSURGXWRV
•
3UREOHPDVQRDWHQGLPHQWRDRFOLHQWH
•
$XVrQFLDGHLQIRUPDo}HVREULJDWyULDVQRVSURGXWRV
•
)DOWDGH&'&HPORMD
•
)DOWDGHQRWDVILVFDLV
•
*DUDQWLDHVWHQGLGD
•
,QIUDo}HVj/HLGD(QWUHJD
•
3ROXLomRVRQRUD
•
3URGXWRFRPGHIHLWRYtFLRLPSUySULR
•
3URSDJDQGRHQJDQRVD
•
9HQGDGHEHELGDDOFRyOLFDSDUDPHQRUHV
•
7HPSRGHHVSHUDGDILODH
•
6ROLFLWDomRGHGRFXPHQWRVLQIRUPDo}HV

2V SURFHVVRV VmR DYDOLDGRV SRU DVVHVVRUHV MXUtGLFRV H[WHUQRV H GHSDUWDPHQWR MXUtGLFR
LQWHUQRHPTXHDHVWLPDWLYDGHSHUGDpUHJLVWUDGDGHDFRUGRFRPRGHVHPEROVRGHFDL[D


,QTXpULWRV&LYLV
9DORUHVHQYROYLGRV

1mRDSOLFiYHORVLQTXpULWRVFLYLVQmRSRVVXHPFRQWH~GRHFRQ{PLFRUHOHYDQWHSRLVWUDWD
VHGHSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]DLQYHVWLJDWyULDTXHDGHSHQGHUGHVHXV
GHVGREUDPHQWRV SRGHP RULJLQDU Do}HV FLYLV S~EOLFDV RX D FHOHEUDomR GH 7HUPRV GH
$MXVWDPHQWR GH &RQGXWD &DVR QR FXUVR GDV LQYHVWLJDo}HV QmR VHMDP LGHQWLILFDGDV
FRQGXWDVLOHJDLVRVLQTXpULWRVVmRDUTXLYDGRV

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

$&RPSDQKLDpSDUWHHPLQTXpULWRVFLYLVTXHHPFRQMXQWRSRGHPVHUUHOHYDQWHV
'HVVHVLQTXpULWRVFLYLV
•
IRUDPLQVWDXUDGRVFRQWUDD%RPSUHoR%DKLD6XSHUPHUFDGRV/WGD
•
IRUDPLQVWDXUDGRVFRQWUDD%RPSUHoR6XSHUPHUFDGRGR1RUGHVWH/WGD
•
IRUDPLQVWDXUDGRVFRQWUDD:0%6XSHUPHUFDGRGR%UDVLO/WGD
•
IRUDPLQVWDXUDGRVFRQWUDD:066XSHUPHUFDGRGR%UDVLO/WGD

2VREMHWRVGHVVHVLQTXpULWRVVmREDVLFDPHQWH
•
3UREOHPDVQRDWHQGLPHQWRDRFOLHQWH
•
$XVrQFLDGHLQIRUPDo}HVREULJDWyULDVQRVSURGXWRV
•
3URGXWRFRPGHIHLWRYtFLR
•
3URSDJDQGRHQJDQRVD
•
9HQGDGHEHELGDDOFRyOLFDSDUDPHQRUHV
•
7HPSRGHHVSHUDGDILODH
•
6ROLFLWDomRGHGRFXPHQWRVLQIRUPDo}HV
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3URFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHMXGLFLDLVGHQDWXUH]DFRQVXPHULVWD
9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

$&RPSDQKLDpSDUWHHP L SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHPHVSHFLDOPRYLGRVSHOR352&21
H ,10(752 H LL  SURFHVVRV MXGLFLDLV TXH HP FRQMXQWR SRGHP VHU FRQVLGHUDGRV
UHOHYDQWHV

2VREMHWRVGHVVHVSURFHVVRVVmREDVLFDPHQWH

•
$UPD]HQDPHQWRLUUHJXODUGHSURGXWRV
•
3UREOHPDVQRDWHQGLPHQWRDRFOLHQWH
•
$XVrQFLDGHLQIRUPDo}HVREULJDWyULDVQRVSURGXWRV
•
)DOWDGH&'&HPORMD
•
)DOWDGHQRWDVILVFDLV
•
*DUDQWLDHVWHQGLGD
•
3URGXWRFRPGHIHLWRYtFLR
•
3URSDJDQGRHQJDQRVD
•
9HQGDGHEHELGDDOFRyOLFDSDUDPHQRUHV
•
7HPSRGHHVSHUDGDILODH
•
6ROLFLWDomRGHGRFXPHQWRVLQIRUPDo}HV

2V SURFHVVRV VmR DYDOLDGRV SRU DVVHVVRUHV MXUtGLFRV H[WHUQRV H GHSDUWDPHQWR MXUtGLFR
LQWHUQR HP TXH D HVWLPDWLYD GH SHUGD p UHJLVWUDGD GH DFRUGR FRP R KLVWyULFR GH SHUGD H
GHVHPEROVRGHFDL[D

9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

7RPDGDGHFUpGLWRVGH,&06VREUHDHQHUJLDHOpWULFDFRQVXPLGDQDViUHDVSURGXWLYDVGDV
ORMDV
$ViUHDVSURGXWLYDVVmRFRPSURYDGDVDWUDYpVGHODXGRVWpFQLFRVTXHSHUPLWHIL[DUDFDGD
DQRSHUFHQWXDLVPDLVDFXUDGRVSDUDDSURSULDomRGRFUpGLWR

9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

1D FRQVHFXomR GH VXDV DWLYLGDGHV D &RPSDQKLD UHDOL]D RSHUDomR GH WUDQVIHUrQFLD GH
PHUFDGRULDV HQWUH VHXV HVWDEHOHFLPHQWRV $V DXWRULGDGHV ILVFDLV TXHVWLRQDP D EDVH GH
FiOFXORXWLOL]DGDSDUDIRUPDomRGRSUHoRGDPHUFDGRULDDVHUWUDQVIHULGDVHDFUHVFLGRRX
QmR RV LPSRVWRV UHFXSHUiYHLV (P UD]mR GR HQWHQGLPHQWR GLYHUJHQWH TXDQWR D EDVH GH
FiOFXORRV(VWDGRGH3HUQDPEXFRH0LQDV*HUDLVFREUDPVXSRVWRUHFROKLPHQWRDPHQRU
GH,&06

9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

1RYDUHMRpFRPXPRFRUUHUHPSHUGDVTXHEUDVHWUDQVIRUPDo}HVGHSURGXWRV SURGXomRGH
SL]]DSmHVIULRVHQWUHRXWURV QDRSHUDomRGHYHQGD'HYLGRDWDLVSURFHVVRVGLIHUHQoDV
HQWUHHVWRTXHILQDOHLQLFLDOVmRDSXUDGDVSHORILVFRHSRUHVWDUD]mRD&RPSDQKLDUHFHEHX
DXWRVGHLQIUDomRSHODVXSRVWDRPLVVmRGHHQWUDGDRXGHVDtGDHIDOWDGHSDJDPHQWRGH
,&06


3URFHVVRV)LVFDLV

9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

$&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVTXHYHUVDPVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDV , ,&06FHVWD
EiVLFD LL  FUpGLWRV LQGHYLGRV H LLL  HUURV GH WULEXWDomR 7UDWDPVH GH GLYHUJrQFLD GH
LQWHUSUHWDomRTXDQWRDRGLVSRVWRQDOHJLVODomRWULEXWiULD,WHP L 67)MiGHILQLXTXHpOHJLWLPR
RHVWRUQRSURSRUFLRQDOGRVFUpGLWRV$JXDUGDVHRWUkPLWHGRVSURFHVVRVSDUDFXPSULPHQWR
GD GHFLVmR LL  TXHVWLRQDVH D WRPDGD GH FUpGLWR GH GLYHUVDV QDWXUH]DV H R VXSRUWH
GRFXPHQWDO SDUD VXSRUWDU UHIHULGR FUpGLWR H LLL  DV DOtTXRWDV GH ,&06 GLIHUHP SDUD FDGD
SURGXWR LQFOXVLYH GHQWUR QD PHVPD FODVVLILFDomR ILVFDO GLDQWH GD HVSHFLILFLGDGH GH FDGD
SURGXWRKiTXHVWLRQDPHQWRVREUHDDOtTXRWDDSOLFiYHO
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3URFHVVRV3UHYLGHQFLiULR
9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

1HVVDVDo}HVD&RPSDQKLDGLVFXWHFRPRSRORDWLYRDOHJDOLGDGHGDFULDomRGR)$3 IDWRU
DFLGHQWiULR GH SUHYHQomR  TXH WHP FRPR REMHWLYR PDMRUDU D DOtTXRWD GR 6$7 VHJXUR
DFLGHQWHGRWUDEDOKR TXHpGHYLGRVREUHDIROKDGHVDOiULRGD&RPSDQKLD

9DORUHV(QYROYLGRV

5

3UiWLFDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

$V FRQWLQJrQFLDV GHFRUUHP GH GHPLVV}HV QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV H YHUVDP VREUH
TXHVW}HV OLJDGDV j MRUQDGD GH WUDEDOKR GHVFDUDFWHUL]DomR GH FDUJR GH FRQILDQoD
UHLQWHJUDomRKRUDVH[WUDVDGLFLRQDOGHSHULFXORVLGDGHHRXLQVDOXEULGDGHHDWHQGLPHQWRj
OHJLVODomR WUDEDOKLVWD ([LVWHP GHWHUPLQDGDV FRQWLQJrQFLDV QD FDUWHLUD GH SURFHVVRV TXH
GHFRUUHP GH XP WHPD FRPXP H YHUVDP VREUH FRQWURYpUVLD D UHVSHLWR GR GLUHLWR j
UHLQWHJUDomR HRX LQGHQL]DomR HP GHFRUUrQFLD GD ³320´ ± 3ROtWLFD GH 2ULHQWDomR SDUD
0HOKRULD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D 320 YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD7DPEpPWHPRVFRQWLQJrQFLDVTXHGHFRUUHPGHWHPDVFRPXQVHYHUVDPVREUH
L  DVVpGLR PRUDO VRIULGR SRU HPSUHJDGRV HP GHFRUUrQFLD GH GDQR PRUDO ³cheers´
KXPLOKDomRSUHVVmRSVLFROyJLFDSRUSDUWHGRVVXSHULRUHVKLHUiUTXLFRVH LL DVVpGLRVH[XDO
VRIULGR SRU HPSUHJDGRV HP GHFRUUrQFLD GH LQVLQXDo}HV SRU SDUWH GH VXSHULRUHV
KLHUiUTXLFRVLPSRUWXQDomRVH[XDO

2V SURFHVVRV VmR DYDOLDGRV SRU DVVHVVRUHV MXUtGLFRV H[WHUQRV EHP FRPR SHOR
GHSDUWDPHQWRMXUtGLFRLQWHUQRVHQGRTXHDDVSURYLV}HVVmREDVHDGDVQDPpGLDKLVWyULFD
GHYDORUHVGHDFRUGRVHFRQGHQDo}HVHPSURFHVVRVVLPLODUHVHFRQIRUPHFRPSHWrQFLD


3URFHVVRV7UDEDOKLVWDV
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

2YDORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDHPGHVHWHPEURGH
HUDGH5
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
7UDEDOKLVWD
3URFHVVR
(PFRPSOHPHQWRjGHVFULomRGR3URFHVVRGLYXOJDGRQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDMXOJDUHOHYDQWHIRUQHFHUDVLQIRUPDo}HVDEDL[R
POM – POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO PARA MELHORIA
$3ROtWLFDGH2ULHQWDomRj0HOKRULD RX³320´ LPSODQWDGDSHOR*UXSR:DOPDUWGR%UDVLOHUDSDUWH
LQWHJUDQWHGRFRQMXQWRGHIHUUDPHQWDVLQWHUQDVGHJHVWmRGHFRODERUDGRUHVHYLVDYDVHUDSOLFDGD
FDVRDFDVRGLDQWHGHVLWXDo}HVGHTXHEUDGHSURFHGLPHQWRFRQGXWDRXGHVHPSHQKRLQVDWLVIDWyULR
GHFRODERUDGRUHVWHQGRFRPRSULQFLSDOREMHWLYRPHOKRUDURGHVHPSHQKRGRVVHXVFRODERUDGRUHV
$IHUUDPHQWDJHUHQFLDOSHUPDQHFHXDWLYDHPVXDIRUPXODomRRULJLQDOGHVGHRDQRGHDWp
GHMXQKRGHTXDQGRIRLDSURYDGDXPDUHYLVmRGD320RTXHDOWHURXVHXVSURFHGLPHQWRVH
VXDIRUPDGHXWLOL]DomR$SDUWLUGHVVHPRPHQWRDUHGDomRGDUHIHULGDSROtWLFDIRLPRGLILFDGDSDUD
GHQWUH RXWUDV DWXDOL]Do}HV H[SOLFLWDU R FDUiWHU QmR REULJDWyULR GD 320 VHQGR VXD DSOLFDELOLGDGH
DQDOLVDGD FDVRDFDVR GH DFRUGR FRP D OLEHUDOLGDGH RX D FULWpULR  GR *UXSR :DOPDUW GR %UDVLO
0HVHVGHSRLVHPGHQRYHPEURGHIRLDSURYDGDDFRPSOHWDUHYRJDomRGD320
7RGDYLD D GHVSHLWR GD UHYRJDomR FRPSOHWD HP  R 3RGHU -XGLFLiULR HP VXDV GLIHUHQWHV
LQVWkQFLDVHUHJL}HVSDVVRXDLQWHUSUHWDUDSROtWLFDGHIRUPDDQWDJ{QLFDHPDo}HVLQGLYLGXDLVGHH[
HPSUHJDGRV SURGX]LQGR GLVFXVV}HV MXUtGLFDV D UHVSHLWR GD VXD DSOLFDELOLGDGH H LQFLGrQFLD VREUH
WUDEDOKDGRUHVFRQWUDWDGRVHPSHUtRGRVDQWHULRUHVjVXDH[FOXVmRGDVQRUPDVLQWHUQDV
2 7ULEXQDO 5HJLRQDO GR 7UDEDOKR GD  5HJLmR GLDQWH GH PXLWDV H UHSHWLGDV GHFLV}HV HP FDVRV
LQGLYLGXDLV GH 320 EHP FRPR GLYHUJrQFLD GH HQWHQGLPHQWR QD MXULVSUXGrQFLD GD SUySULD &RUWH
HGLWRXHPGHDJRVWRGHD6~PXODQFXMDUHGDomRGHWHUPLQDYDDREVHUYkQFLDREULJDWyULD
GD320SDUDOHJLWLPDUDGLVSHQVDVHPMXVWDFDXVD6HJXQGRDUHIHULGD6~PXODDGLVSHQVDVHP
MXVWDFDXVDVHULDFRQVLGHUDGDQXODSDUDRWUDEDOKDGRUTXHQmRIRVVHVXEPHWLGRDWRGDVDVHWDSDV
SUHYLVWDVQDSROtWLFD$RPHVPRWHPSRHPVHQWLGRGLDPHWUDOPHQWHFRQWUiULRHPGHMXQKRGH
 R 7ULEXQDO 5HJLRQDO GR 7UDEDOKR GD  5HJLmR SXEOLFRX D 7HVH -XUtGLFD 3UHYDOHFHQWH Q 
VHJXQGRDTXDOD320QmRLPS}HTXDOTXHUOLPLWDomRDRGLUHLWRSRWHVWDWLYRGDFRPSDQKLDGHGHPLWLU
LQMXVWLILFDGDPHQWHQmRJDUDQWLQGRHVWDELOLGDGHDRVHPSUHJDGRV HQmRSUHYHQGRSRVVLELOLGDGHGH
UHLQWHJUDomRRXGHIHULPHQWRGHLQGHQL]DomR
'LDQWH GR LPSDVVH MXUtGLFR R WHPD IRL HQFDPLQKDGR SDUD PDQLIHVWDomR GR 7ULEXQDO 6XSHULRU GR
7UDEDOKR 767  H DWXDOPHQWH DJXDUGD MXOJDPHQWR GR ,QFLGHQWH GH 5HVROXomR GH 5HFXUVRV
5HSHWLWLYRV ,55 QRVDXWRVGR3URFHVVRLQVWDXUDGRHPQD
6XEVHomR,(VSHFLDOL]DGDHP'LVVtGLRV,QGLYLGXDLVGR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR 6', 
•

7HUPRVGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD 7$& H7HUPRVGH&RPSURPLVVR 7& 

$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVpVLJQDWiULDGH7HUPRVGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD
MXQWR DR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR ³037´  H 7HUPRV GH &RPSURPLVVR SHUDQWH R DQWLJR
0LQLVWpULRGR7UDEDOKR DWXDO0LQLVWpULRGD(FRQRPLD FHOHEUDGRVHQWUHHSRUPHLRGDV
3URFXUDGRULDV5HJLRQDLVGR7UDEDOKRGRVHVWDGRV$SHVDUGHDOJXQVGRV7$&VHQYROYHUHPWHPDV
FRPR WUDEDOKR LQIDQWLO DVVpGLR PRUDO UHYLVWD tQWLPD GLVFULPLQDomR H OLEHUGDGH GH ORFRPRomR D
&RPSDQKLD HQWHQGH TXH WDLV 7$&V QmR VmR UHOHYDQWHV YLVWR TXH WDLV FRQGXWDV QmR VmR PDLV
REVHUYDGDVQD&RPSDQKLDHUHIHULGRV7$&VHVWmRVREPRQLWRUDPHQWRDFHUFDGRVVHXVWHUPRVGH
FXPSULPHQWR
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7ULEXWiULR
•

7UkQVLWRHP-XOJDGR)DYRUiYHOHP$o}HV7ULEXWiULDV

$VVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDDMXL]DUDPDo}HVMXGLFLDLVHPEXVFDGHGHFLV}HVMXGLFLDLVTXHOKHV
UHFRQKHFHVVHP H DVVHJXUDVVHP R GLUHLWR GH QmR LQFOXLU R ,&06 QD EDVH GH FiOFXOR GR3,6 H GD
&2),16HPUHODomRDRVIDWRVJHUDGRUHVYHQFLGRVHYLQFHQGRVEHPFRPRRUHFRQKHFLPHQWRGR
GLUHLWR DRV FUpGLWRV SURYHQLHQWHV GRV SDJDPHQWRV LQGHYLGDPHQWH HIHWXDGRV D WtWXOR GH 3,6 H
&2),16 HP GHFRUUrQFLD GD LQGHYLGD LQFOXVmR GR ,&06 HP VXDV EDVHV GH FiOFXOR SDUD ILQV GH
FRPSHQVDomR
•

$ :06 6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD Mi REWHYH WUkQVLWR HP MXOJDGR IDYRUiYHO QD DomR
D:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDMiREWHYHWUkQVLWRHP
MXOJDGRIDYRUiYHOQDVDo}HV  H
 D %RPSUHoR 6XSHUPHUFDGRV GR 1RUGHVWH /WGD Mi REWHYH WUkQVLWR HP
MXOJDGRIDYRUiYHOQDDomRMXGLFLDO  HD
%RPSUHoR %DKLD 6XSHUPHUFDGRV /WGD Mi REWHYH WUkQVLWR HP MXOJDGR IDYRUiYHO QD DomR
  

•

(PUD]mRGRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDVGHFLV}HVIDYRUiYHLVD&RPSDQKLDHVWiXWLOL]DQGRRV
FUpGLWRV UHFRQKHFLGRV MXGLFLDOPHQWH HVWLPDGRV LQLFLDOPHQWH HP DSUR[LPDGDPHQWH 5
ELOKmRVHQGR5PLOK}HVUHODWLYRVDRSULQFLSDOH5PLOK}HVHPGHFRUUrQFLDGD
DSOLFDomR GD DWXDOL]DomR FRUUHVSRQGHQWH SDUD FRPSHQVDomR FRP GpELWRV WULEXWiULRV
IHGHUDLVVHQGRTXHDWpRPRPHQWR5PLOK}HVIRUDPFRPSHQVDGRV'HVWDFDVHTXH
RFiOFXORGRFUpGLWRGH3,6H&2),16HPTXHVWmRWHYHFRPRSDUkPHWURR,&06GHVWDFDGR
HPQRWDILVFDO

•

$LQGD FRQVLGHUDQGR DLQGD KDYHU SHQGrQFLD GH MXOJDPHQWR GRV HPEDUJRV GH GHFODUDomR
RSRVWRV SHOD )D]HQGD 1DFLRQDO QR leading case QmR QRV FDVRV GDV VXEVLGLiULDV GD
&RPSDQKLD TXH Mi WUDQVLWDUDP HP MXOJDGR IDYRUDYHOPHQWH D HODV  UHODWLYR j PHVPD
GLVFXVVmR 5(Q35 pSRVVtYHODLQGDKDYHUFRQWURYpUVLDVTXDQWRDRVHIHLWRVGD
GHFLVmRRXDWpPHVPRTXDQWRDRVPRQWDQWHVGRVFUpGLWRVSDVVtYHLVGHXWLOL]DomRSRUWRGRV
RVFRQWULEXLQWHVTXHSRVVXHPHVVDGLVFXVVmRGHPRGRTXHDGHSHQGHUGRVHXUHVXOWDGR
DDSOLFDELOLGDGHRXRVPRQWDQWHVGRVFUpGLWRVSRGHULDPVHUDIHWDGRV



454

PÁGINA: 92 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D

3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

6XJHVWmRSDUDHYHQWXDOH[LVWrQFLDGH3ROtWLFDIRUPDOGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$&RPSDQKLDDGRWDGHVGHGHRXWXEURGHXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVFRPRREMHWLYR
GH FRQWURODU RX PLWLJDU ULVFRV RSHUDFLRQDLV HVWUDWpJLFRV H UHJXODWyULRV $ 3ROtWLFD GH *HVWmR GH
5LVFRVIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHRXWXEURGHHVXDDSOLFDomRp
PRQLWRUDGDSHODiUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD
E

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDYLVDHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
DSOLFiYHLVj*HVWmRGH5LVFRVGR*UXSR%,*EHPFRPRRULHQWDURVSURFHVVRVGHFRQWH[WXDOL]DomR
LGHQWLILFDomRDYDOLDomRDQiOLVHWUDWDPHQWRPRQLWRUDPHQWRHFRPXQLFDomRGRVULVFRVLQHUHQWHVjV
VXDV DWLYLGDGHV LQFRUSRUDQGR D YLVmR GH ULVFRV j WRPDGD GH GHFLV}HV HVWUDWpJLFDV H HP
FRQIRUPLGDGHFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGR
2SURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVGR*UXSR%,*IRLGHILQLGRFRPEDVHQDVQRUPDV,62±
3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HVGD*HVWmRGH5LVFRVH&262(50&RPPLWWHHRI6SRQVRULQJ2UJDQL]DWLRQV
RI7UHDGZD\&RPPLVVLRQHSRVVXLRVVHJXLQWHVREMHWLYRV
 )RUWDOHFHUDFXOWXUDGDJHVWmRGH5LVFRV
 'HILQLUSDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHV
 3DGURQL]DUFRQFHLWRVHSUiWLFDVH
 $VVHJXUDUTXHRVSULQFtSLRVGD*RYHUQDQoDGR*UXSR%,*VHMDPVHJXLGRV
L

5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$ &RPSDQKLD PRQLWRUD RV ULVFRV GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H EXVFD
SURWHomRFRQWUDRVSULQFLSDLVULVFRVTXHSRVVDPLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHRVREMHWLYRV
WUDoDGRVSRUVXDDGPLQLVWUDomRVXDUHSXWDomRHRVVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV1RVWHUPRVGHVXD
3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV D &RPSDQKLD EXVFD SURWHomR SDUD ULVFRV GLYLGLGRV QDV VHJXLQWHV
PDFURFDWHJRULDV
•

5LVFRV(VWUDWpJLFRVDTXHOHVDVVRFLDGRVFRPDKDELOLGDGHGR*UXSR%,*HPIRUPXODURX
H[HFXWDUXPDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGHVXFHVVR(VWmRDVVRFLDGRVWDPEpPD L PXGDQoDV
QR VHWRU YDUHMLVWD H HP VXD GLQkPLFD FRQFRUUHQFLDO LL  VXUJLPHQWR GH WHFQRORJLDV HRX
SUHIHUrQFLDVGHFRQVXPRDLQGDQmRPDSHDGDVSHOR*UXSR%,* LLL PXGDQoDVQDHVWUXWXUD
GHFDSLWDOGR*UXSR%,*HDWXDomRHPGLIHUHQWHVPHUFDGRVRX LY PXGDQoDVGHSROtWLFDV
QDDGPLQLVWUDomRPXQLFLSDORQGHDVORMDVVHHQFRQWUDPLQVWDODGDVHRXHSROtWLFDVWULEXWiULDV
QDVHVIHUDVHVWDGXDLVHIHGHUDLV

•

5LVFRV)LQDQFHLURVRXGH0HUFDGRV)LQDQFHLURVDTXHOHVUHODFLRQDGRVjKDELOLGDGHGR
*UXSR %LJ GH SURYHU OLTXLGH] DGHTXDGD SDUD JDUDQWLU D UHDOL]DomR GH VHXV REMHWLYRV 2V
5LVFRV GH 0HUFDGRV )LQDQFHLURV DEUDQJHP D H[SRVLomR D PXGDQoDV QD FDSDFLGDGH GH
DXIHULUUHQGLPHQWRVRXGRYDORUHFRQ{PLFRGR*UXSR%LJFRPRUHVXOWDGRGHPXGDQoDVQDV
YDULiYHLVGRPHUFDGRILQDQFHLURSRUH[HPSORWD[DVGHFkPELRTXHSRGHPDIHWDUYDORUHV
GHGHVSHVDVRXGHUHFHLWDVHHPVLWXDo}HVFUtWLFDVRHTXLOtEULRILQDQFHLURGR*UXSR%,*

456

PÁGINA: 94 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

•

5LVFRVGH&RPSOLDQFHDTXHOHVRULJLQDGRVSRUIRUoDVH[WHUQDVDR*UXSR%,*TXHSRGHP
VLJQLILFDWLYDPHQWH DOWHUDU RV IXQGDPHQWRV GH QHJyFLRV TXH GLULJHP RV VHXV REMHWLYRV H
HVWUDWpJLDVJHUDLVHTXHDRH[WUHPRSRGHPSURYRFDUDLQWHUUXSomRGRVQHJyFLRV3RGHP
WDPEpP VHU UHVXOWDQWHV GH IDOKDV QR SURMHWR RX QD RSHUDomR GH SURFHVVRV 3RGHP VH
PDWHULDOL]DUFDVRRVSURFHVVRVGDHPSUHVDWHQGDPDQmRDWHQGHUUHTXLVLWRVGHFOLHQWHVRX
QmRREHGHFHUHPDRVSURFHGLPHQWRVHSROtWLFDV$FDWHJRULDLQFOXLWDPEpPRULVFRDVVRFLDGR
DRGHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRYLJHQWHVFRPRSURFHVVRVWUDEDOKLVWDV
HTXHVW}HVWULEXWiULDVHQWUHRXWURV

•

5LVFRV 2SHUDFLRQDLV DTXHOHV GHFRUUHQWHV GD LQDGHTXDomR RX IDOKD QD JHVWmR GH
SURFHVVRVLQWHUQRVHSHVVRDVTXHSRVVDPGLILFXOWDURXLPSHGLURDOFDQFHGRVREMHWLYRVGR
*UXSR%,*(VWmRDVVRFLDGRVWDPEpP L jH[HFXomRGRSODQRGHQHJyFLRVGR*UXSR%,*
TXH SRGH VHU DIHWDGR SRU HYHQWXDLV VDQo}HV RFDVLRQDGDV SHORV IRUQHFHGRUHV RX SHORV
FOLHQWHV LL DPXGDQoDVGHSROtWLFDVGDVFRQFHVVLRQiULDVGHIRUQHFLPHQWRGHVHUYLoRVHRX
SURGXWRV TXH SRGHP LPSDFWDU QD VXD GLVSRQLELOLGDGH SDUD R HPSUHHQGLPHQWR RX LLL  DR
DXPHQWR GRV FXVWRV GDV RSHUDo}HV GR *UXSR %,* HP YLUWXGH QmR Vy GH FRQGLo}HV GH
PHUFDGRYDULDo}HVGHFkPELRHPXGDQoDVWULEXWiULDVFRPRWDPEpPGHDOWHUDo}HVOHJDLVH
UHJXODWyULDV QDV ORFDOLGDGHV QDV TXDLV RSHUD (VWmR LQFOXtGRV QHVVD PDFURFDWHJRULD RV
ULVFRVRFDVLRQDGRVSRUDFLGHQWHVIDOKDVGHHQJHQKDULDHYHQWRVH[WHUQRVRXIDWDOLGDGHVHP
JHUDOTXHSRVVDPLPSDFWDUDLQWHJULGDGHHRXDYLGDGHSHVVRDV

LL 

,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

$HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDVHJXHRVSULQFtSLRVDGRWDGRVSRUQRUPDVGH
JHVWmRGHULVFRHPSUHVDULDOUHFRQKHFLGDVQRPHUFDGRFRPRD,62H&262(50
VHQGRDGRWDGRRPRGHORGHWUrVOLQKDVGHGHIHVD
$VVLPRSURFHVVRGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRSRU VHWH HWDSDV
•

(VWDEHOHFLPHQWR GH &RQWH[WR e D SULPHLUD HWDSD GR SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV
&RQWHPSODDFDSWXUDHRHQWHQGLPHQWRGRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGHFXUWRDORQJRSUD]RGR
*UXSR%,*EHPFRPRDPELHQWH LQWHUQRHH[WHUQR HPTXHDHPSUHVDHVWiLQVHULGDHD
GLYHUVLGDGHGHFULWpULRVGHULVFR 

•

,GHQWLILFDomRGR5LVFR$LGHQWLILFDomRGRVULVFRVpXPSURFHVVRFRQWtQXRGHJHVWmR1HVWD
HWDSD GHYHVH UHFRQKHFHU H GHVFUHYHU RV ULVFRV DRV TXDLV D HPSUHVD HVWi H[SRVWD 1R
SURFHVVRGH*HVWmRGH5LVFRVGR*UXSR%,*HVWDLGHQWLILFDomRpUHDOL]DGDFRPEDVHQD
SHUFHSomR GD 'LUHWRULD ([HFXWLYD FRQVLGHUDQGR RV REMHWLYRV GR QHJyFLR H 'LFLRQiULR GH
5LVFRVSRUPHLRGHDSOLFDomRGHTXHVWLRQiULRHRXHQWUHYLVWDV2SURGXWRGHVWDHWDSDpXPD
UHODomRGHULVFRVEDVHDGDQRVIDWRUHVTXHSRVVDPGHVYLDUD&RPSDQKLDGDUHDOL]DomRGH
VHXVSULQFLSDLVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV

•

$QiOLVHGH5LVFRV$DQiOLVHGHULVFRpIHLWDHPIXQomRGRLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGRULVFR
GHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVFULWpULRV
,PSDFWR $ DQiOLVH GR LPSDFWR FRQVLGHUD D FULWLFLGDGH GH FDGD IDWRU GH ULVFR LGHQWLILFDGR
SURMHWDQGR DV FRQVHTXrQFLDV GH VXD PDWHULDOL]DomR HP QRYH HVIHUDV )LQDQFHLUR
(VWUDWpJLFR 0HLR $PELHQWH 6D~GH H 6HJXUDQoD &RODERUDGRUHV ,PDJHP H 5HSXWDomR
&RPSOLDQFH6DWLVIDomRGR&OLHQWHH,QWHUUXSomRGR1HJyFLR
3UREDELOLGDGH 1tYHO GH H[SRVLomR DR ULVFR FRQVLGHUDQGR R KLVWyULFR GH RFRUUrQFLDV
FRQWUROHV H[LVWHQWHV DV H[SHFWDWLYDV H SURMHo}HV IXWXUDV EHP FRPR D DWXDO VLWXDomR GRV
IDWRUHVGHULVFRVLGHQWLILFDGRV
2 UHVXOWDGR GD DQiOLVH GR ULVFR FRQVLGHUDQGR DV QRYHV HVIHUDV GH LPSDFWR SHUPLWH
FODVVLILFDU RV ULVFRV QRV VHJXLQWHV FULWpULRV EDL[R PpGLR DOWR H FUtWLFR 4XDQWR j
SUREDELOLGDGH RV ULVFRV WDPEpP VmR FODVVLILFDGRV HP GLIHUHQWHV JUDXV GH DFRUGR FRP R
VHJXLQWHFULWpULRUHPRWRSRVVtYHOSURYiYHOHPXLWRSURYiYHO
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$YDOLDomRGRV5LVFRV$DYDOLDomRGHULVFRVHQYROYHFRPSDUDURQtYHOGHULVFRHQFRQWUDGR
GXUDQWH R SURFHVVR GH DQiOLVH FRP RV FULWpULRV GH ULVFRV HVWDEHOHFLGRV GH DFRUGR FRP R
FRQWH[WR$DYDOLDomRpRPRPHQWRGHSORWDURULVFRQDPDWUL]SDUDFRQVROLGDomRGRVWHPDV
$SyVFRPSLODUHFODVVLILFDURVULVFRVSRQGHUDQGRRLPSDFWRHSUREDELOLGDGHVmRHOHQFDGRV
RVSULQFLSDLVULVFRVTXHD&RPSDQKLDGHYHUiIRFDUQRSHUtRGRGHXPDQR(VWHVULVFRVVmR
YDOLGDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD

•

7UDWDPHQWR RX 5HVSRVWD DR 5LVFR &RQFOXtGD D HWDSD GH DYDOLDomR TXDQWR DR JUDX GH
H[SRVLomRGDHPSUHVDQDEXVFDGHVHXVREMHWLYRVWHPVHRSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmR
TXDQWRDRWUDWDPHQWRGHULVFRVGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVGHDSHWLWHDULVFRVGHWHUPLQDGDV
SHOD DOWD DGPLQLVWUDomR GD HPSUHVD (VWD IDVH HQYROYH D IRUPDOL]DomR GDV UHSRVWDV DRV
ULVFRV LGHQWLILFDGRV MXQWR DR &RPLWr ([HFXWLYR GR *UXSR %,* SRU PHLR GDV RSo}HV
GHWHUPLQDGDVDEDL[R


Figura 1 – Resposta ao risco

$FHLWDU$&RPSDQKLDGHFLGHFRQYLYHUFRPRULVFRQmRUHDOL]DQGRDVVLPDo}HVTXHYHQKDP
DWUDWiOR
5HMHLWDU2DWRGHUHMHLWDUVLJQLILFDTXHR*UXSR%,*QmRGHVHMDFRQYLYHUFRPRULVFRH[LJLQGR
DVVLPXPWUDWDPHQWRDVHUHQGHUHoDGRSHORUHVSRQViYHOSRUPRQLWRUDUHRXWUDWDURULVFR2
IDWRGHXPULVFRVHUUHMHLWDGRSUHVVXS}HTXHR*UXSR%,*RWUDWHGHDFRUGRFRPDVVHJXLQWHV
RSo}HV(YLWDU5HGX]LURX&RPSDUWLOKDU
L (YLWDU$VDWLYLGDGHVTXHRULJLQDPRULVFRGHYHPVHULQWHUURPSLGDV
LL 5HGX]LU%XVFDUDOWHUQDWLYDVSDUDUHHVWUXWXUDomRGRVSURFHVVRVYLVDQGRUHGX]LU
RLPSDFWRGRULVFRHPFDVRGHPDWHULDOL]DomRDSUREDELOLGDGHGHVXDPDWHULDOL]DomR
RXDPERV
LLL &RPSDUWLOKDU7RPDUDo}HVYLVDQGRWUDQVIHULURULVFRDXPWHUFHLURSDJDQGRXP
GHWHUPLQDGRYDORUSDUDWDQWRFRPRSRUH[HPSORFRQWUDWDomRGHVHJXURV
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&RPXQLFDomRH&RQVXOWD2WySLFRGHJHUHQFLDUULVFRVGHYHVHUSDUWHLQWHJUDQWHGHWRGRV
RVSURFHVVRVRUJDQL]DFLRQDLVVHQGRDVVLPpQHFHVViULRTXHVHGHVHQYROYDXPERPSODQR
GHFRPXQLFDomRSDUDWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRVHPSUHGHIRUPDFRQWtQXDHLQWHUDWLYD
SDUD TXH DVVLP WRGDV DV SDUWHV LQWHUHVVDGDV SRVVDP FRPSDUWLOKDU IRUQHFHU RX REWHU
LQIRUPDo}HV 2V ULVFRV GR *UXSR %,* VmR IRUPDOL]DGRV QD IHUUDPHQWD 085$+ H VmR
GLVSRQLELOL]DGRVDRV'RQRVGRV5LVFRVSDUDYLVXDOL]DomRHDWXDOL]DomRGRVSODQRVGHDomR
HVWDEHOHFLGRVSHODiUHD$IHUUDPHQWDWDPEpPQRWLILFDRVUHVSRQViYHLVSRUPHLRGHDOHUWDV
DWUDYpVGHHPDLOTXDQGRKiDWXDOL]DomRGHULVFRVHSODQRVGHDomR

•

0RQLWRUDPHQWR6HPSUHMXt]RGDVUHVSRQVDELOLGDGHVDWULEXtGDVjFDGDSDUWHQRSURFHVVR
GH*HVWmRGH5LVFRVFDEHjiUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVFRRUGHQDURSURFHVVR
HPRQLWRUDUDH[HFXomRGRVSODQRVGHDomRDVVXPLGRVSHODVUHVSHFWLYDViUHDVIRUPDWRVGR
*UXSR%,*FRPSHULRGLFLGDGHPtQLPDWULPHVWUDO1RSURFHVVRGHPRQLWRUDPHQWRGHULVFRV
GHYHVHGHWHFWDUPXGDQoDVQRFRQWH[WRLQWHUQRHH[WHUQRLGHQWLILFDQGRULVFRVHPHUJHQWHV
HPXGDQoDVQRVHYHQWRVGHULVFRVMiIRUPDOL]DGRV2VFULWpULRVGHFODVVLILFDomRGRVULVFRV
HVIHUDV GH LPSDFWR H DSHWLWH DR ULVFR  GHYHP VHU UHYLVDGRV DQXDOPHQWH FRQIRUPH
DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV GR QHJyFLR H DSURYDGRV MXQWR j 'LUHWRULD ([HFXWLYD H R &RPLWr GH
$XGLWRULD

LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$HVWUXWXUDGHJHVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDDDWXDomRFRQMXQWDGHWRGRVRVPHPEURV
GD&RPSDQKLDHPVHXVUHVSHFWLYRVQtYHLVKLHUiUTXLFRV1HVVHVHQWLGRGLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRVH
iUHDVGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPVXDVDWULEXLo}HVHIXQo}HVVmRUHVSRQViYHLVSRULGHQWLILFDU
DYDOLDUWUDWDUHPRQLWRUDURV5LVFRVHPFRQIRUPLGDGHFRPHVWD3ROtWLFD$HVWUXWXUDGHJHVWmRGH
5LVFRVGD&RPSDQKLDpEDVHDGDQR&262(50TXHUHFRPHQGDDJHVWmRGH5LVFRVDWUDYpVGR
PRGHORGDVWUrVOLQKDVGHGHIHVD
L

 /LQKD GH 'HIHVD D SULPHLUD OLQKD GH GHIHVD HVWi DVVRFLDGD j OLQKD GH IUHQWH GRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHLQFOXLWRGRVGLUHWDPHQWHFRPSHWHQWHVSDUDDH[HFXomRGRV
FRQWUROHVHLPSOHPHQWDomRGDVUHVSRVWDVDRV5LVFRV7UDWDPVHGRV'RQRVGRV5LVFRV
UHVSRQViYHLVGLUHWRVSHORVSURFHVVRV

LL 

 /LQKD GH 'HIHVD D VHJXQGD OLQKD GH GHIHVD UHIHUHVH DRV UHVSRQViYHLV SHORV
FRQWUROHVGD&RPSDQKLDFRPDWULEXLo}HVSDUDIL[DUDVGLUHWUL]HVGHJHVWmRGH5LVFRVH
VXSHUYLVLRQDU R FXPSULPHQWR GHVWDV GLUHWUL]HV 1HVWD FDWHJRULD HVWmR D 'LUHWRULD GH
&RPSOLDQFH H *HVWmR GH 5LVFRV UHVSRQViYHO SHODV IXQo}HV GH JHVWmR GH ULVFRV
FRUSRUDWLYRVHGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGH&RPSOLDQFHHDÈUHDGHeWLFDUHVSRQViYHO
SHODIXQomRGHpWLFD2VPHPEURVGDÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVHGDÈUHD
GH eWLFD QmR DFXPXODP RXWUDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV 1R GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV
IXQo}HVDÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVHDÈUHDGHeWLFDSRGHPVROLFLWDUR
DX[tOLRGHRXWUDViUHDVGD&RPSDQKLDFRPRGDFRQWURODGRULDHGRMXUtGLFR$'LUHWRULD
GH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVVHUHSRUWDDR&RPLWrGH$XGLWRULDHPUHODomRDVXDV
IXQo}HVGHJHVWmRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV$ÈUHDGHeWLFDVHUHSRUWDHPUHODomR
jVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRSURJUDPDGHpWLFDGD&RPSDQKLDGLUHWDPHQWHDR&RPLWr
GH$XGLWRULDH

LLL 

/LQKDGH'HIHVDDWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDUHIHUHVHjiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDD
TXHPFRPSHWHDYDOLDUWHVWDUHVXSHUYLVLRQDUDDGHUrQFLDFRQIRUPLGDGHHHILFiFLDGR
SURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGH
GRVFRQWUROHVLQWHUQRVHJRYHUQDQoD$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDVHUHSRUWDDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
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$ViUHDVTXHFRPS}HPDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHVWmRLOXVWUDGDVQRRUJDQRJUDPD
DEDL[R


&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 'HQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
SRVVXLFRPSHWrQFLDVSDUD
o $SURYDUDSROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
o 'HWHUPLQDU R JUDX GH DSHWLWH j ULVFR GD &RPSDQKLD EHP FRPR DV IDL[DV GH
WROHUkQFLDDGHVYLRVHPUHODomRDRVQtYHLVGHULVFRGHWHUPLQDGRVFRPRDFHLWiYHLV
o $VVHJXUDU DR &RPLWr GH $XGLWRULD DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO DSURYDQGR VHX R
RUoDPHQWRSUySULRGHVWLQDGRDFREULUGHVSHVDVFRPVHXIXQFLRQDPHQWR
o 5HFHEHU SRU PHLR GR &RPLWr GH $XGLWRULD R UHSRUWH GDV DWLYLGDGHV GD $XGLWRULD
,QWHUQDGDÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVHGDÈUHDGHeWLFDH
o 5HFHEHUSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDUHSRUWHVREUHDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDV
DRSURJUDPDGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD
&RPLWr GH $XGLWRULD R &RPLWr GH $XGLWRULD GD &RPSDQKLD p yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR
YLQFXODGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H UHJLGR SRU 5HJLPHQWR ,QWHUQR
SUySULR'HQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVR&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXLFRPSHWrQFLDVSDUD
o $YDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGDFRPSDQKLD
o $YDOLDUDPHWRGRORJLDDSROtWLFDHRVSURFHGLPHQWRVGH*HVWmRGH5LVFRV
o $YDOLDU DV Do}HV GD 'LUHWRULD H GD iUHD GH &RPSOLDQFH H *HVWmR GH 5LVFRV QD
LPSOHPHQWDomRGDPHWRGRORJLD
o 5DWLILFDURWUDWDPHQWRGRVULVFRVHPRGHORGHDFRPSDQKDPHQWRGRVSODQRVGHDomR
o $FRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGD$XGLWRULD,QWHUQD
o 5HFHEHUGDÈUHDGHeWLFDUHSRUWHVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLV
HQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVjFRPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRV
o $YDOLDUPHQVDOPHQWHR3ODQRGH$omRVXEPHWLGRSHODiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH
o $YDOLDUDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHVHXRUoDPHQWR
VmRVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
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'LUHWRULD([HFXWLYD 'HQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVD'LUHWRULD([HFXWLYDSRVVXLFRPSHWrQFLDV
SDUD
o 'HILQLUGLUHWUL]HVUHFXUVRVHPHWDVTXHJDUDQWDPRERPIXQFLRQDPHQWRGDJHVWmR
GHULVFRV
o 5HYLVDURSRUWIyOLRGRVULVFRVLGHQWLILFDGRVSHODRUJDQL]DomR
o 5DWLILFDUDSULRUL]DomRGRV5LVFRVDVHUHPWUDWDGRVJHUHQFLDGRV
o 'HILQLUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHDomRPLWLJDomRSDUDUHGXomRGDH[SRVLomRDR
ULVFRH
o ,QIRUPDUjiUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVVREUHDLGHQWLILFDomRGHQRYRV
ULVFRVRXHYHQWRVTXHVHMDPUHOHYDQWHVHVXDVUHVSHFWLYDVHYROXo}HV
'RQRVGR5LVFR&RPRSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDRV'RQRVGRV5LVFRVUHVSRQViYHLVSHORV
SURFHVVRVWrPDDWULEXLomRGHLPSOHPHQWDUDVDo}HVFRUUHWLYDVSDUDUHVROYHUGHILFLrQFLDV
HP SURFHVVRV H FRQWUROHV DOpP GH LQIRUPDU HYHQWXDLV PRGLILFDo}HV GHVWHV SURFHVVRV
FDEHQGROKHV
o ,GHQWLILFDU H JHULU RV ULVFRV TXH SRVVDP DIHWDU DV iUHDVIRUPDWRV VRE VXD
UHVSRQVDELOLGDGH
o 'HILQLUDUHVSRVWDDFDGDULVFRVREVXDUHVSRQVDELOLGDGH
o ,PSOHPHQWDURVSODQRVGHDomRSDUDWUDWDPHQWRGRULVFR
o 6XJHULU DOWHUDo}HV QR PDSHDPHQWR GH ULVFRV H YDOLGDU WRGDV DV LQIRUPDo}HV
GLVSRQLELOL]DGDVSHULRGLFDPHQWHH
o 5HSRUWDUSHULRGLFDPHQWHSDUDDiUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVRVWDWXV
GRVUHVSHFWLYRVSODQRVGHDomR
'LUHWRULDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRV&RPRSDUWHGDVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDD
'LUHWRULDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVH[HUFHDVIXQo}HVGHFRQWUROHVLQWHUQRVULVFRV
FRUSRUDWLYRVHFRPSOLDQFHMXQWDPHQWHFRPDÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRV2V
PHPEURVGDÈUHDGH&RPSOLDQFH*HVWmRGH5LVFRVQmRH[HUFHPDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$ÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVWHPFRPSHWrQFLDSDUD
o 'HVHQYROYHUHDSOLFDUDHVWUDWpJLDDPHWRGRORJLDHDFXOWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV HP FRQIRUPLGDGH FRP UHJXODPHQWDo}HV YLJHQWHV H PHOKRUHV SUiWLFDV GR
PHUFDGR
o )RUQHFHU IHUUDPHQWDV SDUD D JHVWmR GH ULVFRV QD HPSUHVD H JDUDQWLU VHX
IXQFLRQDPHQWR
o $FRPSDQKDURVWDWXVHDLPSODQWDomRGRVSODQRVGHDomRGHVHQYROYLGRVGHDFRUGR
FRPDVUHVSRVWDVGRVULVFRVLGHQWLILFDGRV
o $SUHVHQWDUHUHSRUWDUDR&RPLWrGH$XGLWRULDRQtYHOGHH[SRVLomRGD&RPSDQKLD
DRVULVFRV
o $VVHJXUDUDPDQXWHQomRGDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRVHYHULILFDURFXPSULPHQWR
GRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRV
o $VVHVVRUDUDViUHDVIRUPDWRVQDLGHQWLILFDomRHDYDOLDomRGRLPSDFWRGRVGLYHUVRV
WLSRVGHULVFRVHQYROYLGRV
o 6XSRUWDUDViUHDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLDQDGHILQLomRGHSODQRGHDomR
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o 5HDOL]DUDYDOLDo}HVSHULyGLFDVGHULVFRVGHLQWHJULGDGHFRPUHODomRDFDGDiUHDGH
QHJyFLRHRXSDtVHPTXHR*UXSR%,*DWXDUHSRUWDQGRVHXVUHVXOWDGRVDR&RPLWr
GH$XGLWRULDH
o 5HDOL]DU WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV DRV FRODERUDGRUHV GR *UXSR %,* GH PRGR D
PLWLJDUULVFRVGHFRQIRUPLGDGH
ÈUHD GH eWLFD 7DPEpP FRPR SDUWH GD VHJXQGD OLQKD GH GHIHVD D ÈUHD GH eWLFD p
UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR H DSOLFDomR GR SURJUDPD GH pWLFD GD &RPSDQKLD
UHSRUWDQGRVHDR&RPLWrGH$XGLWRULDHPUHODomRDWDLVDWLYLGDGHV2VPHPEURVGDÈUHDGH
eWLFDQmRH[HUFHPDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV$ÈUHDGHeWLFDWHPFRPSHWrQFLDSDUD
o ,PSOHPHQWDUHILVFDOL]DURFXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQR&yGLJRGHeWLFD
o *HUHQFLDU H JDUDQWLU R DGHTXDGR IXQFLRQDPHQWR GR &DQDO GH eWLFD EHP FRPR
GRFXPHQWDUHUHSRUWDUVXDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDR&DQDOGHeWLFD
o $SXUDU GHQ~QFLDV GH YLRODo}HV jV OHLV UHJXODPHQWRV H QRUPDWLYRV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD FRP R DSRLR GD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD UHSRUWDQGRDV
SHULRGLFDPHQWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDH
o 5HDOL]DU WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV DRV FRODERUDGRUHV GR *UXSR %,* TXDQWR DRV
WHUPRVGR&yGLJRGHeWLFD
$XGLWRULD ,QWHUQD &RPR WHUFHLUD OLQKD GH GHIHVD D $XGLWRULD ,QWHUQD p UHVSRQViYHO SHOD
DXGLWRULD GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV FRQWUROHV H JRYHUQDQoD GH DFRUGR
FRP RV WHUPRV GH VHX5HJLPHQWR ,QWHUQR $ $XGLWRULD ,QWHUQDVH UHSRUWDDR&RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SRU PHLR GR &RPLWr GH $XGLWRULD H SURYr DYDOLDo}HV VREUH D HILFiFLD GD
JRYHUQDQoDGRJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVLQFOXLQGRDIRUPDFRPR
DSULPHLUDHDVHJXQGDOLQKDVGHGHIHVDDOFDQoDPRVREMHWLYRVGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
HFRQWUROH(PVtQWHVHFDEHj$XGLWRULD,QWHUQDDOpPGRSUHYLVWRHPVHX5HJLPHQWR
o $IHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
FRQWUROHHJRYHUQDQoDGDFRPSDQKLD
o &RQWULEXLU SDUD PHQVXUDomR GH ULVFRV H SURSRVLomR GH HVWUDWpJLDV SDUD VHX
JHUHQFLDPHQWR
o 3URSRUFLRQDULQGHSHQGrQFLDHREMHWLYLGDGHFRPIRFRHPDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVD
ULVFRVUHOHYDQWHVHFUtWLFRVSDUDR*UXSR%,*
o $YDOLDURVULVFRVGHIRUPDSUHYHQWLYDHDEUDQJHQWHSDUDPLQLPL]DUDRFRUUrQFLDGH
HUURVSHUGDVHRXIUDXGHV
o $X[LOLDUQDLGHQWLILFDomRGHULVFRVLQHUHQWHVjVRSHUDo}HVGR*UXSR%,*H
o $SRLDUDÈUHDGHeWLFDQDDSXUDomRGHGHQ~QFLDVGHYLRODo}HVjVOHLVUHJXODPHQWRV
HQRUPDWLYRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
F
$GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGHFRQWUROHLQWHUQRVHVWiDGHTXDGDQRTXHGL]
UHVSHLWRjJHVWmRGHULVFRVFRQVLGHUDQGRTXHDGRWDFRQVWDQWHPHQWHPHGLGDVSDUDDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGHVXDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRV$GHPDLVRPRQLWRUDPHQWRGRVFRQWUROHVVHGiSRU
PHLRGHXPSURFHVVRGLQkPLFRFRQWtQXRHFRODERUDWLYRGHPRGRDJDUDQWLUDSRVWHULRUDGRomRGH
PHGLGDVHVSHFtILFDVIDFWtYHLVHWHPSHVWLYDVPHGLDQWHHQYROYLPHQWRSUy[LPRGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHPSDUWLFXODUVHX&RPLWrGH$XGLWRULD
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDHVSHFtILFDSDUDJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRYLVWRTXHD
3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVPHQFLRQDGDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDFREUH
WDPEpPULVFRVPHUFDGROyJLFRV
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$VSUiWLFDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVGHPHUFDGRHVWDEHOHFLGDVQD
3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVPHQFLRQDGDQRLWHPSRVVXHPSRUREMHWLYRHYLWDURXPLWLJDU
HYHQWXDLVHIHLWRVDGYHUVRVQDVVXDVDWLYLGDGHV
L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRSDUDRVULVFRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
QRWDGDPHQWHRVULVFRVGDWD[DGHMXURVRULVFRGHFkPELRHRULVFRGHOLTXLGH]
LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

3DUDPLWLJDURULVFRHGLPLQXLUDH[SRVLomRHPUHODomRjYRODWLOLGDGHGDPRHGDHVWUDQJHLUDHVHXV
HIHLWRV VREUH DV LPSRUWDo}HV GR *UXSR D $GPLQLVWUDomR HP  GH VHWHPEUR GH  SDVVRX D
XWLOL]DU1RQ'HOLYHUDEOH )RUZDUG ³1')´  FXMR REMHWLYR p FREULUHYHQWXDLV SRVLo}HV GHVFREHUWDV H
VXMHLWDVDHIHLWRVGHIOXWXDo}HVFDPELDLV2VYDORUHVGHPHUFDGRGRVFRQWUDWRVGH1')IRUDPREWLGRV
DWUDYpV GH LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR DWLYR RQGH HVVHV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV VmR
QHJRFLDGRVQmRKiGHVHPEROVRVLQLFLDLVVHQGRTXHWDLVYDORUHVVmRGHYLGRVDSHQDVQRVUHVSHFWLYRV
YHQFLPHQWRV$YDULDomRGDPDUFDomRDPHUFDGRpUHJLVWUDGDQR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
LLL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$FRPSRVLomRGD1')HPGHVHWHPEURGHHVWiDSUHVHQWDGDDEDL[R

&RQVROLGDGRGHVHWHPEURGH
7D[DGH
LPSRUWDo}H

1DWXUH]

V

D

'yODU


LY 

,QtFLR

1')

(XUR

1')


070

IHFKDPHQW

0RHGD GDV
9HQFLPHQWR

'HD

'HD





'HD

'HD





RGR

7D[D

O

FRQWUDWR

7HUPR

UHDLV
















PLOK}HVGH

1RFLRQD











SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

2FRQWUROHGDOLTXLGH]HGRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLDpPRQLWRUDGRFRQVWDQWHPHQWHSHODViUHDV
GHJHVWmRGHPRGRDJDUDQWLUTXHDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DHDFDSWDomRSUpYLDGHUHFXUVRV
TXDQGRQHFHVViULDVHMDPVXILFLHQWHVSDUDDPDQXWHQomRGRVHXFURQRJUDPDGHFRPSURPLVVRVQmR
JHUDQGRULVFRVGHOLTXLGH]SDUDD&RPSDQKLD
2SULQFLSDOREMHWLYRGD$GPLQLVWUDomRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDpDVVHJXUDUDOLTXLGH]PLWLJDomRGH
ULVFRVILQDQFHLURVHJHVWmRHILFLHQWHGRFDSLWDOGHJLUREXVFDQGRDSRLDURQHJyFLRHPD[LPL]DUR
YDORUDRDFLRQLVWD
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Y

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

$ &RPSDQKLD SRVVXL FDUWHLUD GH UHFHEtYHLV j GLVSRVLomR FDVR RSWH SRU DQWHFLSDU SDUD ILQV GH
IRUWDOHFLPHQWRGHFDL[DHRXFXPSULPHQWRGDVVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV
YL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

&RQIRUPHHVWUXWXUDGHVFULWDQRLWHP E  LLL GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQRTXHpDSOLFiYHO
DRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVPHUFDGROyJLFRV
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGHFRQWUROHLQWHUQRHVWiDGHTXDGD
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D
SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
$&RPSDQKLDWHPFRPRSUiWLFDPRQLWRUDUFRQVWDQWHPHQWHRVULVFRVGRVHXQHJyFLRTXHSRVVDP
LPSDFWDU GH IRUPD DGYHUVD VXDV RSHUDo}HV H UHVXOWDGRV LQFOXLQGR PXGDQoDV QR FHQiULR
PDFURHFRQ{PLFRHVHWRULDOTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUVXDVDWLYLGDGHV
&RPUHODomRjVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRV L D&RPSDQKLDVHJXHDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH
5HODWyULRV )LQDQFHLURV ,)56&3&  LL  DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VmR HODERUDGDV SHOD
&RRUGHQDomRGH&RQWURODGRULDFRPDSRLRHUHYLVmRGDViUHDVGRJHUHQWHVrQLRUGHFRQWURODGRULD
SHOR JHUHQWH GH JRYHUQDQoD H SHOR controller LLL  DV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV VmR UHJLVWUDGDV HP
VLVWHPDV LQWHUQRV XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD LY  RV ODQoDPHQWRV PDQXDLV UHVSHLWDP R 4-eye
principle Y  DV FRQFLOLDo}HV FRQWiEHLV VmR FRQWURODGDV HP VLVWHPDV LQWHUQRV XWLOL]DGRV SHOD
&RPSDQKLD YL  R IHFKDPHQWR FRQWiELO DSHQDV p FRQFOXtGR DSyV MXVWLILFDWLYD SDUD DV YDULDo}HV
UHOHYDQWHVGHWRGDVDVFRQWDVFRQWiEHLVH YLL REDODQoRHDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VmR UHYLVDGRV PHQVDOPHQWH SHOR JHUHQWH GH FRQWURODGRULD TXH QmR WHP SDUWLFLSDomR GLUHWD QD
HODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$GHPDLV DQXDOPHQWH RV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV DWXDP L  QD HPLVVmR GH UHODWyULR VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH LL QDHPLVVmRGHFDUWDGHUHFRPHQGDomRVREUHFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDUWLQFLVR,,GD,QVWUXomR&90Q
$&RPSDQKLDSRVVXLDLQGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHVWUXWXUDGDFXMDVDWLYLGDGHVVmRUHSRUWDGDVDR
&RPLWr GH $XGLWRULD H UHJLGDV SRU 3ROtWLFD GH $XGLWRULD ,QWHUQD SUySULD D TXHP FXPSUH HODERUDU
DQXDOPHQWHXP3ODQRGH$XGLWRULD,QWHUQDFRQVLGHUDQGRWRGDVDVXQLGDGHVSURFHVVRVDWLYLGDGHV
HRVULVFRVGHPDLRULPSDFWRHUHOHYkQFLDGHWRGDVDVRSHUDo}HVHQGHUHoDQGRSUHRFXSDo}HVGD
DOWDDGPLQLVWUDomRH&RPLWrGH$XGLWRULD
$LQGDFXPSUHGHVWDFDUTXHR&RPLWrGH$XGLWRULDDFRPSDQKDGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGDiUHDGH
&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVDVDWLYLGDGHVGD&RRUGHQDomRGH&RQWURODGRULDEHPFRPRGRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV H GD $XGLWRULD ,QWHUQD $ &RPSDQKLD WUDEDOKD GH PRGR FRQWtQXR SDUD
PDQWHUFRQWUROHVLQWHUQRVDGHTXDGRVDRVHXSRUWHHRSHUDo}HVPRQLWRUDQGRSHUPDQHQWHPHQWHR
FXPSULPHQWRGHOHLVQRUPDVUHJXODPHQWRVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV
E

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGHDDWXDomRFRRUGHQDGD
GH GLYHUVRV yUJmRV LQWHUQRV QRWDGDPHQWH D  D DOWD DGPLQLVWUDomR FRPSRVWD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHD'LUHWRULD E iUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRV F D$XGLWRULD,QWHUQD G 
R&RPLWrGH$XGLWRULDH H DViUHDVGHQHJyFLRVQRTXHFRXEHU
$EDL[RXPUHVXPRGDVDWULEXLo}HVGRVyUJmRVHPUHIHUrQFLDQRTXHGL]UHVSHLWRjHODERUDomRGH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPDQXWHQomRGHFRQWUROHVLQWHUQRVDGHTXDGRV
•

&RPLWrGH$XGLWRULDeUHVSRQViYHOSRUDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
GD$XGLWRULD,QWHUQDHGD$XGLWRULD,QGHSHQGHQWHUHSRUWDQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
TXDQGR QHFHVViULR H DYDOLDQGR DLQGD DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV
LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD $R &RPLWr GH $XGLWRULD FDEH
DLQGDGHQWUHRXWUDVIXQo}HVSUHYLVWDVHP5HJLPHQWR,QWHUQR
o $YDOLDUDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHSRQWRVFUtWLFRVHPSDUWLFXODU


$DGHTXDomRGRVFRQWUROHVSDUDDVUXEULFDVFRQWiEHLVHDVFRUUHVSRQGHQWHV
GLYXOJDo}HVUHOHYDQWHV



2VUHVXOWDGRVGRVWHVWHVGRVFRQWUROHVHIHWXDGRVSHODV$XGLWRULDV ,QWHUQD
H ([WHUQD  GDV FRQWDV H GLYXOJDo}HV VLJQLILFDWLYDV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
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$ LQFOXVmR GRV SULQFLSDLV FRPSRQHQWHV GR DPELHQWH GH FRQWUROH GH
DYDOLDomRGHULVFRVGDVDWLYLGDGHVGHFRQWUROHHLQIRUPDomRFRPXQLFDomR
HPRQLWRUDPHQWR



2VUHVXOWDGRVGDVDSXUDo}HVUHDOL]DGDVSHOD$XGLWRULD,QWHUQDTXDQWRDV
GHQ~QFLDV GH LUUHJXODULGDGHV GHVYLR GH DWLYRV PDQLSXODomR GH UHJLVWURV
FRQWiEHLVILQDQFHLURVHFRUUXSomR 

o $YDOLDUSHULRGLFDPHQWHDVSUHPLVVDVGD$GPLQLVWUDomRSDUDDGRomRGHMXOJDPHQWRV
HHVWLPDWLYDVQDDSOLFDomRGHSUiWLFDVFRQWiEHLV
o (QWHQGHURVFRQWUROHVHSURFHVVRVLPSODQWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDDVVHJXUDU
TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP SURYHQLHQWHV GRV FRUUHVSRQGHQWHV
VLVWHPDV H FXPSUDP DV QRUPDV H H[LJrQFLDV OHJDLV UHJXODWyULDV H HVWDWXWiULDV
DVVLPFRPRHVWHMDPVXMHLWDVDUHYLV}HVSHULyGLFDV
o $FRPSDQKDU D DGHTXDomR GDV UHVSRQVDELOLGDGHV UHODFLRQDGDV j SUHSDUDomR
FRQVROLGDomR H IHFKDPHQWR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQWHPSODQGR RV
FRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVQRSURFHVVR
o $YDOLDU VH DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV WrP WRWDO
FRUUHVSRQGrQFLDFRPDUHDOVLWXDomRGD&RPSDQKLD
•

ÈUHDV GH 1HJyFLRV UHVSRQViYHLV SRU GHVHQKDU H LPSOHPHQWDU RV SODQRV GH DomR SDUD
WUDWDPHQWRGRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD1HVVDLQVWkQFLDHVWiLQFOXtGDD
&RQWURODGRULD

•

ÈUHD GH &RPSOLDQFH H *HVWmR GH 5LVFRV UHVSRQViYHO SRU UHDOL]DU D FRQVROLGDomR GRV
ULVFRV H FRQWUROHV LQWHUQRV DWXDQGR DLQGD QR DSRLR j LGHQWLILFDomR H PRQLWRUDPHQWR GRV
ULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXEPHWLGDHVHXVUHVSHFWLYRVSODQRVGHDomR

•

$XGLWRULD ,QWHUQD UHVSRQViYHO SRU DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H JRYHUQDQoD GD FRPSDQKLD DXGLWDQGR RV
SURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRPRREMHWLYRGHYHULILFDUDLQWHJULGDGHDGHTXDomRH
HILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVGD
HPSUHVD$HODFDEHGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHP3ROtWLFDGH$XGLWRULD,QWHUQD
o 3URSRURSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDFRQVLGHUDQGRDVSHFWRVGHFRQWUROHWHFQRORJLD
JHVWmR PHWRGRORJLD UHFXUVRV H IHUUDPHQWDV DOLQKDGRV jV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
PHUFDGRUHJXODPHQWDo}HVHSDGU}HVSURILVVLRQDLV
o (ODERUDU DQXDOPHQWH XP 3ODQR GH $XGLWRULD ,QWHUQD FRQVLGHUDQGR WRGDV DV
XQLGDGHVSURFHVVRVDWLYLGDGHVHRVULVFRVGHPDLRULPSDFWRHUHOHYkQFLDGHWRGDV
DV RSHUDo}HV HQGHUHoDQGR SUHRFXSDo}HV GD $OWD $GPLQLVWUDomR H &RPLWr GH
$XGLWRULD
o &XPSULU R FURQRJUDPD GRV WUDEDOKRV SODQHMDGRV H UHSRUWDU SURQWDPHQWH SDUD R
&RPLWrGH$XGLWRULDHYHQWXDLVDOWHUDo}HVGRVSUD]RVDFRUGDGRVH
o 5HYLVDU DQDOLVDU H H[DPLQDU WUDQVDo}HV GRFXPHQWRV UHJLVWURV H UHODWyULRV SDUD
REWHUSUHFLVmRHHIHWLYLGDGHGRVWUDEDOKRVFRQIRUPHSDGU}HVHVWDEHOHFLGRV

•

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHVSRQViYHOSRUGLVVHPLQDUDLPSRUWkQFLDGDPDQXWHQomRGH
SURFHVVRVHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHSRVVDPFRQWULEXLUSDUDPLWLJDURVULVFRVH[LVWHQWHVEHP
FRPR SHOD UHYLVmR H DSURYDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H SHOD ILVFDOL]DomR GD
DWXDomRGD'LUHWRULDH

•

'LUHWRULD )LQDQFHLUD UHVSRQViYHO SHOD UHYLVmR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H SHOD
FRRUGHQDomRHVXSHUYLVmRGDVDWLYLGDGHVGHFRQWDELOLGDGHHFRQWURODGRULDGD&RPSDQKLD
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$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSRUVXDYH]VmRHODERUDGDVSHOD&RRUGHQDomRGH&RQWURODGRULDH
UHYLVDGDVSHORJHUHQWHVrQLRUGHFRQWURODGRULDSHORJHUHQWHGHJRYHUQDQoDSHORcontrollerHSHOD
'LUHWRULD)LQDQFHLUD$GLFLRQDOPHQWHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmRVXEPHWLGDVDR&RPLWrGH
$XGLWRULD H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH UHYLVD RV DVSHFWRV FRQWiEHLV H ILQDQFHLURV PDLV
VLJQLILFDWLYRVDVVLPFRPRGLVFXWHRVSRQWRVGHDWHQomRHDMXVWHVPDLVUHOHYDQWHV
$OpP GLVVR DR ILQDO GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO RV DXGLWRUHV H[WHUQRV HPLWHP XPD FDUWD GH
UHFRPHQGDo}HVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD3RVWHULRUPHQWHD&RPSDQKLDPRQLWRUD
RVSRQWRVLGHQWLILFDGRVSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLPSOHPHQWDPHOKRULDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVD
ILPGHVDQDUHYHQWXDLVIDOKDVRXLQFRUUHo}HV
F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
2SURFHVVRGHFRQWUROHLQWHUQRUHODWLYRjHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVHjVSUiWLFDV
FRQWiEHLVGD&RPSDQKLDHVWiGHVFULWRQRLWHPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$HODERUDomR
GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV p VXSHUYLVLRQDGD SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD H &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRDPERVUHVSRQViYHLVSRUUHYLVDUVHXVDVSHFWRVPDLVUHOHYDQWHVEHPFRPR
SRU DVVHJXUDU D HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD FRPR XP WRGR QRV WHUPRV GR
GHVFULWRQRLWHPEDFLPD
+iDLQGDDDWXDomRGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDTXHFRQIRUPHDWULEXLo}HVSUHYLVWDV
HP 3ROtWLFD GH $XGLWRULD ,QWHUQD DWXDUi SDUD DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROH H JRYHUQDQoD GD &RPSDQKLD 'HQWUH RV REMHWLYRV GD $XGLWRULD
,QWHUQDHVWmR L &RQWULEXLUSDUDDPDQXWHQomRGHFRQWUROHVFRQILiYHLVDYDOLDQGRVXDHIHWLYLGDGHH
HILFLrQFLDHVXJHULQGRPHOKRULDVFRQWtQXDVSDUDPLWLJDomRGRVULVFRVH LL SURSRURSRUWXQLGDGHVGH
PHOKRULDSDUDDSULPRUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGHJHVWmRFRQWUROHHJRYHUQDQoD
$$XGLWRULD,QWHUQDDSUHVHQWDUiDR&RPLWrGH$XGLWRULD3ODQR$QXDOGH$XGLWRULDTXHRULHQWDUiVHXV
WUDEDOKRVDQXDLVHFRQWHUiGHQWUHRXWURVHOHPHQWRV L DDYDOLDomRILQDOGRVSURFHVVRVHULVFRVGH
QHJyFLRFRPEDVHQDUHOHYkQFLDSDUDRVQHJyFLRVGR*UXSR%,*H LL RVSRQWRVGHUHODWyULRVGH
DXGLWRULDFRQVLGHUDGRVLQVDWLVIDWyULRVQRFLFORDQWHULRU2VWUDEDOKRVGD$XGLWRULD,QWHUQDVHUmRSRU
VXD YH] DYDOLDGRV GH IRUPD LQGHSHQGHQWH SHOR PHQRV D FDGD  FLQFR  DQRV SRU XP UHYLVRU RX
HTXLSH GH UHYLVmR TXDOLILFDGR H LQGHSHQGHQWH H[WHUQR j $XGLWRULD ,QWHUQD &DEHUi DR &RPLWr GH
$XGLWRULD GHILQLU D SHULRGLFLGDGH GDV DYDOLDo}HV H[WHUQDV H D TXDOLILFDomR H LQGHSHQGrQFLD GRV
DYDOLDGRUHVH[WHUQRVHRVUHVXOWDGRVGDDYDOLDomRVHUmRFRPSDUWLOKDGRVWDPEpPFRPR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
$GHPDLVD$GPLQLVWUDomRUHFHEHDQXDOPHQWHFDUWDGHUHFRPHQGDomRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
TXHFRQIRUPHUHTXHULGRSHORDUWLQFLVR,,GD,QVWUXomR&90QSURS}HSODQRGHDomRH
DWXDGXUDQWHRDQRSDUDFRUUHomRGRVSRQWRVLGHQWLILFDGRV
G
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
2V DXGLWRUHV H[WHUQRV GD &RPSDQKLD GXUDQWH D H[HFXomR GH VHXV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHPLWLUDPFRPXQLFDomR
GHGHILFLrQFLDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHQmRLGHQWLILFDUDPGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDV(PUHODomRDR
,75GHGHVHWHPEURGHRVDXGLWRUHVQmRHPLWHPFRPXQLFDomRGHGHILFLrQFLDVGHFRQWUROHV
LQWHUQRV
H
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDWRPRXFLrQFLDHFRQFRUGDFRPRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGRHPLWLGR
SHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDGXUDQWHRSURFHVVRGHDXGLWRULD
UHODFLRQDGRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(PERUDQmRWHQKDPVLGR
LGHQWLILFDGDV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV DV RSRUWXQLGDGHV GH PHOKRULD UHSRUWDGDV HVWmR VHQGR
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HQGHUHoDGRV H D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRQWLQXDUi DGRWDQGR PHGLGDV SDUD R FRQVWDQWH
DSULPRUDPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H VLVWHPDV LQIRUPDWL]DGRV GD &RPSDQKLD 2V 'LUHWRUHV GD
&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDVRSRUWXQLGDGHVGHPHOKRULDVUHSRUWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
HPLWLGR SHORV DXGLWRUHV H[WHUQRV QmR WrP LPSDFWR QD SUHFLVmR GRV GDGRV H QD FRQILDELOLGDGH GD
HODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
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3URJUDPDGHLQWHJULGDGH
(PUHODomRDRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSHORHPLVVRUSDUD
SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU
D 
VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L
RVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRVVmR
UHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV
$&RPSDQKLDDWXDHGHPDQGDGHVHXVFRODERUDGRUHVTXHDWXHPHPFRQIRUPLGDGHFRPWRGDVDV
OHLVDSOLFiYHLVDRVVHXVQHJyFLRVPDQWHQGRXPFRPSURPLVVRpWLFRFRPUHDOL]DomRGHFDGDXPD
GDVVXDVDWLYLGDGHVGHIRUPDtQWHJUDHSURILVVLRQDO
(P FRQVRQkQFLD FRP VHXV YDORUHV H VXD PLVVmR D &RPSDQKLD IRUPDOL]RX VXDV SUiWLFDV H
SURFHGLPHQWRVYROWDGRVjLQWHJULGDGHFRUSRUDWLYDHPXP&yGLJRGHeWLFDSULQFLSDOGLUHWUL]QRUPDWLYD
LQWHUQDTXHRULHQWDWRGRVRVGHPDLVSURFHGLPHQWRV2&yGLJReWLFDHVWDEHOHFHRVYDORUHVTXHGHYHP
JXLDU WRGDV DV FRQGXWDV GH VHXV FRODERUDGRUHV H OtGHUHV DV TXDLV GHYHP VHU VHPSUH KRQHVWDV
pWLFDVHOtFLWDV(QWUHRVSULQFLSDLVWHPDVWUDWDGRVSHOR&yGLJRGHeWLFDHVWmR L QRUPDVOLJDGDVj
SUHYHQomR GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH LL  UHJUDV SDUD D FRQFHVVmR GH SUHVHQWHV EULQGHV H RXWUDV
JUDWLILFDo}HV LLL  SURWHomR GH DWLYRV GD &RPSDQKLD LY  SURWHomR j LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO Y 
FXPSULPHQWRjOHJLVODomRDQWLFRUUXSomRYLJHQWHYHGDomRDRVXERUQR YL OLYUHFRQFRUUrQFLDH YLL 
DGRomRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVFRQWiEHLV
$OpPGR&yGLJRGHeWLFDD&RPSDQKLDFRQWDDLQGDFRPXPD3ROtWLFDH3URFHGLPHQWR$QWLFRUUXSomR
FXMRREMHWLYRpJDUDQWLUDSURLELomRGHSDJDPHQWRVLPSUySULRVHPWRGDVDVFLUFXQVWkQFLDVTXHUQDV
UHODo}HV FRP DJHQWHV S~EOLFRV RX SHVVRDV SULYDGDV EHP FRPR D REHGLrQFLD j OHJLVODomR
DQWLFRUUXSomRDSOLFiYHOjVDWLYLGDGHVGR*UXSR%,*SRUSDUWHGRVVHXVFRODERUDGRUHVHWHUFHLURV
DJLQGRHPVHXQRPHRXEHQHItFLR4XDQWRjFRQFHVVmRGHEULQGHVHSUHVHQWHVHHQWUHWHQLPHQWRD
HQWHVSULYDGRVD&RPSDQKLDSRVVXLQRUPDLQWHUQDHVSHFtILFDFRPSOHPHQWDUDR&yGLJRGHeWLFD
TXDOVHMDXPD3ROtWLFDGH%ULQGHV3UHVHQWHV(QWUHWHQLPHQWRH3DUWLFLSDomRHP(YHQWRV6HJXQGR
DQRUPDHPUHIHUrQFLDpWRWDOPHQWHYHGDGRDRVFRODERUDGRUHVRIHUWDUVROLFLWDURXUHFHEHUTXDOTXHU
WLSR GH EULQGH SUHVHQWH RX HQWUHWHQLPHQWR LQFOXLQGR UHIHLo}HV  GH TXDOTXHU SHVVRD TXH R
FRODERUDGRU WHQKD PRWLYRV SDUD FUHU TXH HVWHMD EXVFDQGR LQIOXHQFLDU WUDQVDo}HV RX GHFLV}HV GH
QHJyFLR
$&RPSDQKLDUHTXHUDLQGDTXHVHXVFRODERUDGRUHVSUHHQFKDP)RUPXOiULRGH&RQIOLWRGH,QWHUHVVHV
QR PRPHQWR GH VXD DGPLVVmR GH PRGR D IDFLOLWDU D LGHQWLILFDomR H PRQLWRUDPHQWR GH
UHODFLRQDPHQWRV FRP IRUQHFHGRUHV RXWURV FRODERUDGRUHV HRX yUJmRV H DJHQWHV S~EOLFRV TXH
SRVVDPRULJLQDUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH
2VSULQFLSDLVREMHWLYRVGRVPHFDQLVPRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDVmR L SURPRYHU
DFXOWXUDGHpWLFDHFRQIRUPLGDGH LL FRQVROLGDUWRGDVDVLQLFLDWLYDVGHFRQIRUPLGDGHHPHVSHFLDO
DVGHDQWLFRUUXSomR LLL LPSODQWDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHDFRUGRFRPRVPDLVDOWRVSDGU}HVpWLFRV
LY DVVHJXUDUTXHDVSROtWLFDVHRVSURFHGLPHQWRVGHFDGDiUHDHVWHMDPGHYLGDPHQWHIRUPDOL]DGRV
HVHMDPREVHUYDGRVSHORVIXQFLRQiULRV Y HVWDEHOHFHUDFXOWXUDGHJHVWmRGHULVFRVDILPGHPLWLJD
ORV SRU PHLR GD SUHYHQomR YL  EXVFDU D PHOKRULD FRQWtQXD FRP EDVH QD DQiOLVH DYDOLDomR H
GHVHQYROYLPHQWR UHJXODU GR SURJUDPD H GR DPELHQWH QRUPDWLYR DSOLFiYHO H YLL  SURPRYHU D
WUDQVSDUrQFLD
$V3ROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDVmRUHDYDOLDGDVDQXDOPHQWHRXFRQIRUPHQHFHVViULR
R TXH RFRUUHU SULPHLUR GH PRGR D PDQWrODV DWXDLV HILFLHQWHV H DGHTXDGDV j UHDOLGDGH GD
&RPSDQKLDHDRVULVFRVDRVTXDLVHVWiVXEPHWLGD
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$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVHXVPHFDQLVPRVHSUiWLFDVYROWDGRVjLQWHJULGDGHVmRDGHTXDGRVDR
VHXSHUILOHDRVULVFRVDRVTXDLVHVWiVXMHLWDFRQIRUPHGHWDOKDPHQWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
LL 
DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD
HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDP
HRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV
2V yUJmRV GD &RPSDQKLD UHVSRQViYHLV SHODV IXQo}HV GH FRPSOLDQFH H LQWHJULGDGH FRUSRUDWLYD
SRVVXHPDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV
•

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHVSRQViYHOSRUGLVVHPLQDUDLPSRUWkQFLDGHXPDFXOWXUDGH
pWLFDHLQWHJULGDGHTXHSRVVDFRQWULEXLUSDUDPLWLJDURVULVFRVH[LVWHQWHVEHPFRPRSHOD
UHYLVmRHDSURYDomRGR&yGLJRGHeWLFD

•

&RPLWr GH $XGLWRULD R &RPLWr GH $XGLWRULD GD &RPSDQKLD p yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR
YLQFXODGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H UHJLGR SRU 5HJLPHQWR ,QWHUQR
SUySULR$HOHFDEHQRWRFDQWHjLQWHJULGDGHFRUSRUDWLYDUHFHEHUGDÈUHDGHeWLFDHWUDWDU
GH IRUPD FRQILGHQFLDO LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLWLYRV OHJDLV H
QRUPDWLYRVDSOLFiYHLVjFRPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRV

•

ÈUHDGHeWLFDDÈUHDGHeWLFDVHUHSRUWDDR&RPLWrGH$XGLWRULDQRWRFDQWHDRSURJUDPD
GHpWLFDGD&RPSDQKLD$HODFDEHQRWRFDQWHjpWLFDFRUSRUDWLYD L LPSOHPHQWDUHILVFDOL]DU
R FXPSULPHQWR GR GLVSRVWR QR &yGLJR GH eWLFD LL  JHUHQFLDU H JDUDQWLU R DGHTXDGR
IXQFLRQDPHQWR GR &DQDO GH eWLFD EHP FRPR GRFXPHQWDU H UHSRUWDU VXDV DWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDR&DQDOGHeWLFD LLL DSXUDUGHQ~QFLDVGHYLRODo}HVjVOHLVUHJXODPHQWRVH
QRUPDWLYRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDFRPRDSRLRGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDUHSRUWDQGR
DV SHULRGLFDPHQWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD H LY  UHDOL]DU WUHLQDPHQWRV SHULyGLFRV DRV
FRODERUDGRUHVGR*UXSR%,*TXDQWRDRVWHUPRVGR&yGLJRGHeWLFD

•

ÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVDÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HVWmRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLD VH UHSRUWD DR 'LUHWRU GH &RPSOLDQFH H *HVWmR GH 5LVFRV H DR &RPLWr GH
$XGLWRULDHPUHODomRDVXDVIXQo}HVGHJHVWmRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVHFRPSOLDQFH$
HODFDEHQRWRFDQWHjLQWHJULGDGHFRUSRUDWLYDGHQWUHRXWUDVIXQo}HV L JHULUHJDUDQWLUD
DSOLFDomRGD3ROtWLFDHGR3URFHGLPHQWR$QWLFRUUXSomRGD&RPSDQKLDTXHYHUVDPGHQWUH
RXWURV WHPDV VREUH R SURFHGLPHQWR GH GXH GLOLJHQFH FRQWUDWDomR H WUHLQDPHQWR GH
WHUFHLURV D YHGDomR D FRQWULEXLo}HV SROtWLFDV UHJUDV VREUH WUDQVDo}HV LPRELOLiULDV H
GRDo}HVEHQHILFHQWHV LL UHDOL]DUDYDOLDo}HVSHULyGLFDVGHULVFRVGHLQWHJULGDGHFRPUHODomR
DFDGDiUHDGHQHJyFLRHRXSDtVHPTXHR*UXSR%,*DWXDUHSRUWDQGRVHXVUHVXOWDGRVDR
&RPLWrGH$XGLWRULDH LLL UHDOL]DUWUHLQDPHQWRVSHULyGLFRVDRVFRODERUDGRUHVGR*UXSR%,*
GHPRGRDPLWLJDUULVFRVGHFRQIRUPLGDGH

•

$XGLWRULD,QWHUQDQRWRFDQWHDFRPSOLDQFHD$XGLWRULD,QWHUQDDSRLDDÈUHDGHeWLFDQD
DSXUDomR GH GHQ~QFLDV GH YLRODo}HV jV OHLV UHJXODPHQWRV H QRUPDWLYRV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD
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LLL 
•

VHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRLQGLFDQGR
VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVHVHDEUDQJHWDPEpPWHUFHLURVWDLVFRPRIRUQHFHGRUHV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &yGLJR GH eWLFD TXH IRL DSURYDGR HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH2&yGLJRGHeWLFDGHILQHRVREMHWLYRVYLVmRH
YDORUHVGD&RPSDQKLDDVGLUHWUL]HVGHFRPSRUWDPHQWRHVSHUDGDVSRUSDUWHGHVHXVIXQFLRQiULRVR
SDSHOHDVUHVSRQVDELOLGDGHVGDOLGHUDQoDGLUHWUL]HVGHUHODFLRQDPHQWRFRPIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHV
2 &yGLJR GH eWLFD p DSOLFiYHO LQGLVWLQWDPHQWH D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GR *UXSR %,*
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRVHXQtYHOKLHUiUTXLFRLQFOXLQGRPHPEURVGHFRQVHOKRVHFRPLWrVGLUHWRUHV
JHUHQWHVIXQFLRQiULRVHVWDJLiULRVHDSUHQGL]HV
6HPSUHTXHSRVVtYHORVFRODERUDGRUHVGHYHPWUDQVPLWLURVSULQFtSLRVHQRUPDVGHFRQGXWDSUHYLVWRV
QR&yGLJRGHeWLFDDRVWHUFHLURVFRPRVTXDLVD&RPSDQKLDVHUHODFLRQDLQFOXVLYHIRUQHFHGRUHV
SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR SDUFHLURV FOLHQWHV LQWHUPHGLiULRV UHSUHVHQWDQWHV RX GHPDLV WHUFHLURV
FRQWUDWDGRVRXTXDOTXHURXWUDSHVVRDHQWLGDGHRXDXWRULGDGHFRPTXHPR*UXSR%,*VHUHODFLRQH
•

VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV VmR WUHLQDGRV HP UHODomR DR FyGLJR GH pWLFD RX GH
FRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

2 *UXSR %,* SURPRYH WUHLQDPHQWRV DQXDLV D WRGRV RV VHXV &RODERUDGRUHV SDUD TXDOLILFDomR H
FRQVFLHQWL]DomR DFHUFD GDV FRQGXWDV SULQFtSLRV FRQFHLWRV H SURFHGLPHQWRV SUHYLVWRV HP VHX
&yGLJR GH eWLFD 2 FRPSDUHFLPHQWR DRV WUHLQDPHQWRV p REULJDWyULR H D SUHVHQoD p FRQWURODGD
DWUDYpVGHPHLRVDGHTXDGRV
•

DVVDQo}HVDSOLFiYHLVQDKLSyWHVHGHYLRODomRDRFyGLJRRXDRXWUDVQRUPDVUHODWLYDV
DRDVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmRSUHYLVWDV

$VVDQo}HVDSOLFiYHLVHPFDVRVGHYLRODomRDR&yGLJRGHeWLFDRXDRVGHPDLVQRUPDWLYRVLQWHUQRV
HVWmRSUHYLVWDVQRSUySULR&yGLJRGHeWLFD9LRODo}HVDR&yGLJRGHeWLFDSRGHUmRUHVXOWDUGHQWUH
RXWUDVVDQo}HVHPVXVSHQVmRGDVREULJDo}HVSURILVVLRQDLVGLPLQXLomRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVRX
UHEDL[DPHQWRGHIXQomRHUHVFLVmRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR(PFDVRGHYLRODo}HVFRPHWLGDVSRU
WHUFHLURVR*UXSR%,*SRGHUiDSOLFDUPXOWDVFRQWUDWXDLVHRXUHVFLQGLURFRQWUDWRYLJHQWH
•

yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRFyGLJR
GH FRQGXWD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR

2 &yGLJR GH eWLFD GD &RPSDQKLD IRL GHYLGDPHQWH DSURYDGR HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  HVWDQGR GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD HP VHX
ZHEVLWHULELJFRPEU
E
•

VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

$&RPSDQKLDSRVVXL&DQDOGHeWLFDDGPLQLVWUDGRSHODHPSUHVDWHUFHLUL]DGD,&762&DQDOGHeWLFD
SRGHVHUDFHVVDGRSHORWHOHIRQHJUDWXLWRPHGLDQWHDFHVVRGLUHWRjSODWDIRUPDGD
RSHUDGRUDGR&DQDOZZZELJFRPEUHWLFDHDLQGDHPYLDItVLFDRXSRUHPDLO HWLFD#ELJFRPEU 
GLUHWDPHQWHjÈUHDGHeWLFD
•

VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH WHUFHLURV RX VH UHFHEH
GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV

2&DQDOGHeWLFDGD&RPSDQKLDHVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHFRODERUDGRUHVH
GH TXDLVTXHU WHUFHLURV TXH SRGHUmR RX QmR VH LGHQWLILFDU VHQGROKHV HP WRGR FDVR JDUDQWLGR R
DQRQLPDWR
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VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp

$&RPSDQKLDJDUDQWHRDQRQLPDWRGRGHQXQFLDQWHHUHSXGLDYHHPHQWHPHQWHHPVHX&yGLJRGH
eWLFD TXDOTXHU WLSR GH UHWDOLDomR HRX FRQVWUDQJLPHQWR FRQWUD DTXHOHV TXH FRPXQLFDP GH ERDIp
VXDVSUHRFXSDo}HVRXG~YLGDVVREUHPiFRQGXWDRXTXHIRUQHoDPDVVLVWrQFLDRXLQIRUPDo}HVHP
XPSURFHVVRLQYHVWLJDWLYR7RGDVDVFRPXQLFDo}HVFRPRVGHQXQFLDQWHVVmRUHDOL]DGDVXQLFDPHQWH
DWUDYpVGR&DQDOGHeWLFDSRUPHLRGHORJLQHVHQKD
•

yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

$ÈUHDGHeWLFDGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGRVUHODWRVUHFHELGRVDWUDYpVGR&DQDO
GHeWLFDHSULPDULDPHQWHDQDOLVDGRVSHOD,&76RTXHVHGDUiGHIRUPDFRQILGHQFLDOHVLJLORVD$
ÈUHDGHeWLFDWHUiRDSRLRGDÈUHDGH$XGLWRULDLQWHUQDQDDSXUDomRGHGHQ~QFLDVGHYLRODo}HVjV
OHLVUHJXODPHQWRVHQRUPDWLYRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
1HVVH VHQWLGR FXPSUH j ÈUHD GH eWLFD GD &RPSDQKLD JHUHQFLDU H JDUDQWLU R DGHTXDGR
IXQFLRQDPHQWR GR &DQDO GH eWLFD EHP FRPR FRQGX]LU H GRFXPHQWDU LQYHVWLJDo}HV LQWHUQDV GH
SRWHQFLDLV YLRODo}HV jV QRUPDV GH LQWHJULGDGH RX UHFRPHQGDU D FRQWUDWDomR GH LQYHVWLJDomR
LQGHSHQGHQWHFRPRDSRLRGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
3DUDDVVHJXUDUDUD]RDELOLGDGHGDVDo}HVHGHFLV}HVGRSURFHVVRGHDSXUDomRGHGHQ~QFLDVVH
XPDDOHJDomRFRPXQLFDSRWHQFLDOYLRODomRSHUSHWUDGDSRUXPFRODERUDGRULQWHJUDQWHGRSURFHVVR
GHJHVWmRGR&DQDOGHeWLFDHPQHQKXPDFLUFXQVWkQFLDHOHVXDHTXLSHRXDLQGDRVHXJHVWRUWHUmR
DFHVVRDRVUHJLVWURVGDDOHJDomR1HVVDKLSyWHVHDVDWLYLGDGHVGHDSXUDomRHGHOLEHUDo}HVVHUmR
GHVLJQDGDVDRXWUDVHTXLSHVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRHPQRUPDVLQWHUQDV(PFDVRVHVSHFtILFRVD
&RPSDQKLDSRGHUiDLQGDGHVLJQDUDDSXUDomRDSDUFHLURVH[WHUQRVGHPRGRDJDUDQWLUDFRQGXomR
GHXPDLQYHVWLJDomRLQGHSHQGHQWH
$ÈUHDGHeWLFDUHSRUWDUiVXDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVjDSXUDomRGHYLRODo}HVDR&yGLJRGHeWLFD
jVSROtWLFDVLQWHUQDVGDFRPSDQKLDRXRGHVFXPSULPHQWRGHOHLVYLJHQWHVDR&RPLWrGH$XGLWRULDGR
*UXSR%,*
F 
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDV
LUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV
$OpP GRV PHFDQLVPRV Mi GHVFULWRV QHVWH  D &RPSDQKLD UHDOL]D SURFHGLPHQWRV HVSHFtILFRV
TXDQGRGDUHDOL]DomRGHIXV}HVDTXLVLo}HVHUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGH
YXOQHUDELOLGDGHHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHV&RPRSURSyVLWRGHGHWHFWDUHYHQWXDLVIUDXGHVRX
TXDLVTXHU DWRV LOtFLWRV FRPHWLGRV SHODV HPSUHVDV HQYROYLGDV TXH SRVVDP YLU D DIHWiOD GH PRGR
DGYHUVR D &RPSDQKLD FRQGX] SURFHGLPHQWRV GH GXH GLOLJHQFH H DGRWD RXWUDV SUHFDXo}HV
GLUHFLRQDGDV j VXD SURWHomR GHQWUH DV TXDLV FDEH FLWDU L  D FRQWUDWDomR GH SURILVVLRQDLV
HVSHFLDOL]DGRV SDUD D HPLVVmR GH SDUHFHUHV UHODFLRQDGRV DRV DVSHFWRV MXUtGLFRV H FRQWiEHLV GD
RSHUDomR H LL  D FHOHEUDomR GH DFRUGRV GH FRQILGHQFLDOLGDGH SDUD PDQXWHQomR GR VLJLOR GD
RSHUDomR
G 
FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUD
DSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDDGRWDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDV
SDUD SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFD
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
1mR KRXYH QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO DOWHUDomR VLJQLILFDWLYD QRV SULQFLSDLV ULVFRV DRV TXDLV D
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDH[FHWRSHORULVFRUHODFLRQDGRjSDQGHPLDGR&29,'GHVFULWRQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD³$H[WHQVmRGDSDQGHPLDGHFODUDGDSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDO
GD 6D~GH GHYLGR j SURSDJDomR GR &29,' D SHUFHSomR GH VHXV HIHLWRV RX D IRUPD FRPR D
SDQGHPLD DIHWDUi RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GHSHQGH GH GHVHQYROYLPHQWRV IXWXURV TXH VmR
LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV H SRGHP DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV GH RSHUDo}HV H IOX[RV GH FDL[D H ILQDOPHQWH D FDSDFLGDGH GH
FRQWLQXDU D RSHUDU RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD´ 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R LPSDFWR GR
&29,'QRVHWRUGHDWXDomRGD&RPSDQKLDHPHGLGDVDGRWDGDVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

15/05/2018

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR
2*UXSR%,*%UDVLO6$ ³&RPSDQKLD´ WHPRULJHPFRPDFRQFOXVmRGDDTXLVLomRHPGHDJRVWR
GHSRUIXQGRGHLQYHVWLPHQWRJHULGRSHOD$GYHQWGHGDRSHUDomRGR:DOPDUWQR%UDVLO
(PDJRVWRGHODQoDPRVQRVVDQRYDPDUFDFRUSRUDWLYDHSDVVDPRVDQRVFKDPDU³*UXSR%,*´
HSRVWHULRUPHQWHHPVHWHPEURGHDOWHUDPRVQRVVDUD]mRVRFLDOSDUD³*UXSR%,*%UDVLO6$´
2*UXSR%,*HVWiSUHVHQWHHP(VWDGRVHQR'LVWULWR)HGHUDODWUDYpVGHKLSHUPHUFDGRV %,*H
%,*%RPSUHoR VXSHUPHUFDGRV 6XSHUERPSUHoR1DFLRQDOH0HUFDGRUDPD YDUHMRGHYL]LQKDQoD
7RGR'LD  DWDFDGR 0D[[L $WDFDGR  H FOXEH GH FRPSUDV 6DP¶V &OXE  3RVWRV GH FRPEXVWtYHLV
FRPSOHWDPQRVVRSRUWIyOLRGHXQLGDGHVGHYHQGD
26DP¶V&OXEpR~QLFRFOXEHGHFRPSUDVGR%UDVLOFRPORMDV)RLIXQGDGRHPSHOR:DOPDUW
HVHWRUQRXRSULPHLURFOXEHGHFRPSUDVGR%UDVLORQGHHVWiSUHVHQWHGHVGHVHQGRTXHDVXD
SULPHLUDXQLGDGHIRLLQDXJXUDGDQDFLGDGHGH6mR&DHWDQRGR6XOUHJLmRGR$%&SDXOLVWD
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmR*HUDO
6RPRVROtGHUHPYDUHMRDOLPHQWDUQR1RUGHVWHHQR6XOGR%UDVLOHRWHUFHLURPDLRUGRSDtVHP
WHUPRVGHUHFHLWDEUXWDFRQIRUPHSXEOLFDomRGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH6XSHUPHUFDGRV$EUDV
GRDQRGHVHQGRR~QLFRFRPFRQWUROHORFDOHSUHVHQoDQDFLRQDO$FUHGLWDPRVTXHVRPRVXPD
HPSUHVD FRP XPD FXOWXUD GH DOWR GHVHPSHQKR GHVHQYROYHPRV SURJUDPDV GH OLGHUDQoD H
HQJDMDPHQWRGRWLPHFRPIRFRHPSURGXWLYLGDGHHILFLrQFLDHUHQWDELOLGDGH'XUDQWHRDQRGH
UHJLVWUDPRVXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVHGXUDQWHRVSULPHLURVQRYHVPHVHVGH
GH5PLOK}HV
2SHUDPRVHPGRLVVHJPHQWRVGHQHJyFLRV L DWDFDGRH LL YDUHMR2VHJPHQWRGHDWDFDGRpFRPSRVWR
SHORVIRUPDWRVDWDFDUHMR 0D[[L$WDFDGR HFOXEHGHFRPSUDV 6DP¶V&OXE MiRVHJPHQWRGHYDUHMR
SHORV IRUPDWRV KLSHUPHUFDGRV %,* H %,* %RPSUHoR  VXSHUPHUFDGRV 6XSHUERPSUHoR 1DFLRQDO H
0HUFDGRUDPD soft discount 7RGR'LD HSRVWRVGHFRPEXVWtYHLV$GLFLRQDOPHQWHSUHVWDPRVVHUYLoRV
ILQDQFHLURV SDUD RV QRVVRV FOLHQWHV EHP FRPR ODQoDPRV HP  QRVVR e-commerce H DLQGD
SRVVXtPRVXPDSDUFHODUHOHYDQWHGRVLPyYHLVQRVTXDLVQRVVDVORMDVHVWmRLQVWDODGDV
1RVVRSODQRGHFUHVFLPHQWRVHEDVHLDSULQFLSDOPHQWHQDDEHUWXUDGHORMDVGHDWDFDUHMRHGHFOXEHGH
FRPSUDVWDQWRHPORFDOLGDGHVDQWHULRUPHQWHRFXSDGDVSRUQRVVRVKLSHUPHUFDGRVTXDQWRHPQRYDV
ORFDOLGDGHV7DPEpPFRPRSDUWHGHVWHSODQRIRFDUHPRVQRFUHVFLPHQWRGHYHQGDVQDVPHVPDVORMDV
HPWRGRVRVIRUPDWRVLQFOXVLYHLPSXOVLRQDGRVSHORFUHVFLPHQWRGRQRVVRe-commerce
6XUJLUPRVGDDTXLVLomRGHGDVRSHUDo}HVGR:DOPDUWQR%UDVLOFRQFOXtGDHPDJRVWRGH
SRU IXQGR GH LQYHVWLPHQWRV FXMRV FRWLVWDV VmR YHtFXORV GH LQYHVWLPHQWRV QR H[WHULRU JHULGRV SHOD
$GYHQW,QWHUQDWLRQDO DLQGDTXHLQGLUHWDPHQWHSRUPHLRGHHQWLGDGHVDILOLDGDV VHQGRTXHHPDJRVWR
GHODQoDPRVQRVVDQRYDPDUFDFRUSRUDWLYDHSDVVDPRVDFKDPDU³*UXSR%,*´
(PGHVHWHPEURGHHVWiYDPRVSUHVHQWHVHPHVWDGRVHQR'LVWULWR)HGHUDOFRPXPDUHGH
GHSUHVHQoDQDFLRQDOGHORMDVHVSDOKDGDVSRUFLGDGHVHPSUHJDQGRPDLVGHPLOSHVVRDV
1~PHURGH/RMDVSRU)RUPDWRHSRU5HJLmR


1RUGHVWH
6XO
6XGHVWH
&HQWUR2HVWH
7RWDO

$WDFDGR
&OXEH
GH
FRPSUDV











$WDFDUHMR

+LSHUPHUFDGRV






9DUHMR
6XSHUPHUFDGR
Soft Discount






7RWDO
3RVWRV
*DVROLQD






GH









)RQWH&RPSDQKLD
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$SDUWLUGHDJRVWRGHWHPRVWUDEDOKDGRSDUDQRVLQVWLWXFLRQDOL]DUDFHOHUDURGHVHQYROYLPHQWR
H UHWHQomR GRV WDOHQWRV SULRUL]DU R HQJDMDPHQWR GD IRUoD GH WUDEDOKR H LPSODQWDU Do}HV SDUD
DXPHQWDUQRVVDHILFLrQFLDHSURGXWLYLGDGH$WUDQVIRUPDomRFXOWXUDOWHYHLQtFLRQRSULPHLURGLDGD
QRYDFRPSDQKLDFRPDLPSOHPHQWDomRGHXPQRYRRUJDQRJUDPDVDLQGRGHXPGHVHQKRRQGH
GRVUHSRUWHVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHWLQKDPSDSHOGHbackofficeSDUDRQRYRGHVHQKRRQGHGH
WHPUHVSRQVDELOLGDGHGLUHWDFRPRQHJyFLRHRVFOLHQWHV
'HVGH  WHPRV UHYLWDOL]DGR QRVVDV ORMDV VHMD SRU PHLR GH UHIRUPDV GH KLSHUPHUFDGRV H
DWDFDUHMRVRXFRQYHUV}HVGHKLSHUPHUFDGRVHPDWDFDUHMRRXFOXEHGHFRPSUDVHHPODQoDPRV
XPDQRYDJHUDomRGHVXSHUPHUFDGRV$SHVDUGDVGLYHUVDVPHOKRULDVDLQGDSRVVXtPRVXPORQJR
FDPLQKRDSHUFRUUHUSDUDH[SORUDUWRGRRSRWHQFLDOGDVQRVVDVORMDVHPWRGRVRVIRUPDWRV
1RV~OWLPRVGR]HPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHQRVVDVYHQGDVVXELUDPSDUD5
PLOP QDV QRVVDV ORMDV GH YDUHMR H 5 PLOP QDV ORMDV GH DWDFDGR UHSUHVHQWDQGR XP
FUHVFLPHQWRGHHTXDQGRFRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU$FUHGLWDPRV
TXH R QRVVR IRFR HP SURGXWLYLGDGH H HILFLrQFLD FRQWLQXD QHFHVViULR H FRP R QRVVR KLVWyULFR
PRVWUDPRVFDSDFLGDGHGHH[HFXomRSDUDDWLQJLUHVWHREMHWLYR
3ULQFLSDLV,QGLFDGRUHV2SHUDFLRQDLVH)LQDQFHLURV
$WDEHODDVHJXLUPRVWUDDHYROXomRGRVQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVQRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHV
ILQGRVHPGHVHWHPEURGHH



5HFHLWDEUXWD
5HFHLWDOtTXLGD
/XFUREUXWR
0DUJHPEUXWD
(%,7'$$MXVWDGR
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
/XFUROtTXLGR
0DUJHPOtTXLGD
3DWULP{QLROtTXLGR
(QGLYLGDPHQWR&XUWR3UD]R
(QGLYLGDPHQWR/RQJR3UD]R

3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
(em milhões de R$, exceto quando indicado de maneira
diversa)
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&RQVLGHUDQGRDGDWDGHFRQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDQmRIRUDPDSUHVHQWDGRVGDGRVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
HP  GH GH]HPEUR GH  H DR SHUtRGR GH FLQFR PHVHV ILQGR HP  GH GH]HPEUR  YH] TXH WDLV GDGRV QmR
FRPSDUiYHLV

(%,7'$$MXVWDGR2(%,7'$QmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULRV )LQDQFHLURV International Financial Reporting Standards – IFRS  H QmR
UHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRpPHGLGDDOWHUQDWLYDDRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGH
FDL[D3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR(%,7'$$MXVWDGRYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR2(%,7'$QmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOQHPSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULRV)LQDQFHLURV International Financial Reporting Standards – IFRS HQmR
UHSUHVHQWDRVIOX[RVGHFDL[DGRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHSRUWDQWRQmRpPHGLGDDOWHUQDWLYDDRVUHVXOWDGRVRXIOX[RVGH
FDL[D3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDH

&RQVLGHUDVRPHQWHDGtYLGDILQDQFHLUD

1RVVRV3RQWRV)RUWHV
Liderança regional no Nordeste e no Sul do país com presença no Sudeste e escala nacional
competitiva
$FUHGLWDPRV TXH D QRVVD SUHVHQoD UHJLRQDO QR 1RUGHVWH H QR 6XO SHUPLWH TXH WHQKDPRV
FRQKHFLPHQWR ~QLFR GRV LQWHUHVVHV GRV FRQVXPLGRUHV ORFDLV SRGHQGR RIHUHFHU mix GH SURGXWRV
SHUVRQDOL]DGR SDUD FDGD S~EOLFRDOYR DOpP GH RIHUHFHU HFRQRPLDV GH HVFDOD HP ORJtVWLFD H
PDUNHWLQJ $WXDPRV HP FDGD UHJLmR VRPHQWH FRP PDUFDV OtGHUHV TXH DFUHGLWDPRV SRVVXtUHP
JUDQGHUHFRQKHFLPHQWRSRUSDUWHVGRVFRQVXPLGRUHVFRPR³%,*%RPSUHoR´QR1RUGHVWH³%,*´H
³1DFLRQDO´QR6XOH³6DP¶V&OXE´QR6XGHVWHSHUPLWLQGRPDLRUILGHOLGDGHHIOX[RGHFOLHQWHVPDLV
UHFRUUHQWH(QTXDQWRLVVRDFUHGLWDPRVTXHVRPRVR~QLFRFRPSHWLGRUFRPOLGHUDQoDUHJLRQDOQR
1RUGHVWHHQR6XOHTXHWDPEpPSRVVXLHVFDODQDFLRQDORTXHPHOKRUDQRVVRSRGHUGHQHJRFLDomR
FRPIRUQHFHGRUHVHSHUPLWHWHUPRVGHFRPSUDGLIHUHQFLDGRVSDUDRVQRVVRVSURGXWRVSRVVLELOLWDQGR
PDUJHQVDWUDWLYDVHGLYHUVLGDGHGHRSo}HVSDUDRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV
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Companhia multiformato e democrática com vendas balanceadas entre as regiões Nordeste,
Sul e Sudeste
6RPRV XPD &RPSDQKLD PXOWLIRUPDWR FRP YHQGDV HTXLOLEUDGDV HQWUH DV UHJL}HV 1RUGHVWH 6XO H
6XGHVWHTXHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDUDP
 H  UHVSHFWLYDPHQWH R TXH WUD] PDLRU HVWDELOLGDGH DR QRVVR QHJyFLR HP IXQomR GDV
GLIHUHQWHVIRUoDVPDFURHFRQ{PLFDVTXHSRVVDPLPSDFWDUGHIRUPDGLIHUHQWHFDGDUHJLmRGRSDtV
3RVVXtPRVORMDVGRVPDLVGLYHUVRVIRUPDWRVGLVWULEXtGDVSRUWRGRR%UDVLORTXHQRVSHUPLWHPDQWHU
XPSHUILOGHPRFUiWLFRHDWLQJLUFRPIUHTXrQFLDWRGDVDVFODVVHVVRFLRHFRQ{PLFDVFRPYHQGDVHP
FDWHJRULDVGHDOWDIUHTXrQFLD
3~EOLFRDOYRGRVIRUPDWRVGHORMDSRUFODVVHVRFLRHFRQ{PLFD


)RQWH&RPSDQKLD

1RVVR SRVLFLRQDPHQWR HP FDWHJRULDV GH DOWD IUHTXrQFLD HJ PHUFHDULD SHUHFtYHLV H KLJLHQH H
OLPSH]D SHUPLWHTXHWHQKDPRVPDLVSRQWRVGHFRQWDWRFRPRVFRQVXPLGRUHVVHMDHPSHTXHQDV
FRPSUDVGRGLDDGLDRXHPFRPSUDVPDLVUREXVWDVSRVVLELOLWDQGRXPPRQLWRUDPHQWRPDLRUGHVHXV
KiELWRVGHFRQVXPR$FUHGLWDPRVTXHHVVHVIDWRUHVJHUDPRFRQKHFLPHQWRQHFHVViULRSDUDRIHUHFHU
XPDH[SHULrQFLDGHFRPSUDPDLVSHUVRQDOL]DGDHILFLHQWHHUHQWiYHO
1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHUHDOL]DPRVPLOK}HVGHWUDQVDo}HV
HP WRGDV DV QRVVDV ORMDV VHQGR DSUR[LPDGDPHQWH  HP FDWHJRULDV FRQVLGHUDGDV GH DOWD
IUHTXrQFLD R TXH SHUPLWH GLYHUVRV SRQWRV GH FRQWDWR FRP QRVVRV FOLHQWHV H D LGHQWLILFDomR GH
SDGU}HVGHFRQVXPR
Pioneirismo no formato de clube de compras
)RPRVRSULPHLURHVRPRVR~QLFRJUDQGHYDUHMLVWDDSRVVXLUDOJXPDEDQGHLUDQRIRUPDWRGHFOXEH
GHFRPSUDVQR%UDVLO$SHVDUGHORMDVFRPiUHDVLPLODUjGR0D[[LHGHRXWURVDWDFDUHMRVR6DP¶V
&OXE VH GLIHUHQFLD SRU VHX PRGHOR GH DVVRFLDomR membership  DQXDO R TXH DOpP GH JHUDU
ILGHOL]DomR H GLILFXOWDU D HQWUDGD GH QRYRV FRPSHWLGRUHV SHUPLWH GLUHFLRQDPHQWR GD PDUFD D XP
S~EOLFRHVSHFtILFRFRPVRUWLPHQWRGHSURGXWRVpremiumDSUHoRVGHDWDFDGRLQFOXLQGRLPSRUWDGRV
HXPDDPSODVHOHomRGHSURGXWRVGHPDUFDSUySULDPDQWHQGRXPDSHUFHSomRGHH[FOXVLYLGDGH
(PGHVHWHPEURGHR6DP¶V&OXESRVVXtDPLOK}HVGHVyFLRVDPDLRULDFRPSRVWDSRU
LQGLYtGXRV GH FODVVH PpGLDDOWD H DOWD RX SHTXHQDV HPSUHVDV SDUD RV TXDLV RIHUHFH JUDQGH
YDULHGDGHGHSURGXWRVQDFLRQDLVHLPSRUWDGRVGHVRUWLPHQWRGLIHUHQFLDGRHH[FOXVLYRFRPFHUFDGH
PLOLWHQVYDULDGRVHPVXDVORMDVDOpPGHLWHQVGHPDUFDSUySULDTXHFRUUHVSRQGHUDPDFHUFD
GDVYHQGDVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
Capacidade de expansão, reformulação e renovação de nossas lojas de varejo e atacarejo
(PSRXFRPDLVGHGRLVDQRVIRPRVFDSD]HVGHFRQVWUXLUKLVWyULFREHPVXFHGLGRGHUHIRUPXODomRH
FRQYHUVmR GH ORMDV WUDQVIRUPDQGR R *UXSR %,* HP XPD HPSUHVD JHUDGRUD GH FDL[D H UHQWiYHO
$FUHGLWDPRV TXH FRP D H[SHULrQFLD TXH DGTXLULPRV H FRP D FDSDFLGDGH GRV QRVVRV OtGHUHV

481

PÁGINA: 119 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
SRGHUHPRVUHSHWLUQRVVRVXFHVVRWDQWRSDUDDH[SDQVmRRUJkQLFDGHQRYDVORMDVGH6DP¶V&OXEH
0D[[LTXDQWRSDUDDUHIRUPXODomRGHQRVVDHVWUDWpJLDGHVXSHUPHUFDGRV
$FUHGLWDPRVTXHQRVVDFDSDFLGDGHGHLQRYDUHDXPHQWDUDSURGXWLYLGDGHGHQWURGDEDVHDWXDOGH
ORMDVWDQWRSDUDDVUHIRUPDVTXDQWRSDUDDVFRQYHUV}HVIRLFRPSURYDGDSHORVUHVXOWDGRVREWLGRV
FRQIRUPHGHPRQVWUDRJUiILFRDEDL[R
$XPHQWRGHYHQGDVFRPUHQRYDo}HVHFRQYHUV}HV


)RQWH&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDSDUWLUGDVSULPHLUDVGDWDVGHUHIRUPDGHFDGDORMD

&UHVFLPHQWRGH666 YHQGDVPHVPDVORMDV  PHVHV (%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGR


)RQWH&RPSDQKLD

(PGHVHWHPEURGHMiWtQKDPRVKLSHUPHUFDGRVUHIRUPDGRVHFRQYHUWLGRVHP0D[[LRX
6DP¶V&OXEV$LQGDSRVVXtPRVKLSHUPHUFDGRVDVHUHPFRQYHUWLGRVSDUDRVIRUPDWRVGHDWDFDGR
RTXHQRVOHYDDDFUHGLWDUHPFUHVFLPHQWRGHYHQGDVQDVORMDVDVHUHPFRQYHUWLGDVDOpPGHORMDV
GH KLSHUPHUFDGRV Mi IHFKDGDV HP SURFHVVR GH FRQYHUVmR $GLFLRQDOPHQWH HVWDPRV DWXDOPHQWH
WHVWDQGRORMDVGHVXSHUPHUFDGRVUHFHQWHPHQWHUHIRUPDGDVSDUDGHILQLURPRGHORDVHUUHSOLFDGR
QDVGHPDLVORMDVGRIRUPDWR$VUHIRUPDVHFRQYHUV}HVWDPEpPIRUDPIXQGDPHQWDLVSDUDDX[LOLDU
QDSDGURQL]DomRGRlayoutGDVORMDVHQDUHIRUPXODomRGRVIRUPDWRV
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$SUR[LPDPRVDQRVVDSURSRVWDGHYDORUjEXVFDGDSHORVQRVVRVFOLHQWHVDOYRDXPHQWDQGRDRIHUWD
GH DOLPHQWRV SHUHFtYHLV HP DPELHQWH PDLV PRGHUQR H DJUDGiYHO FRP LQYHVWLPHQWRV HP XP
VRUWLPHQWR PDLRU LQFOXLQGR LWHQV UHJLRQDLV  H HP WUHLQDPHQWR GH SHVVRDO SDUD PHOKRULD GR
DWHQGLPHQWR -XQWRV HVVHV SRQWRV H RV GHPDLV GLVFXWLGRV DQWHULRUPHQWH WLYHUDP XPD UHVSRVWD
SRVLWLYDGRVFRQVXPLGRUHVHIRUDPUHVSRQViYHLVSRUXPDXPHQWRFRQVLGHUiYHOGHVXDVDWLVIDomR
FRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRFUHVFLPHQWRPHQVDOGRnet promoter score1GRVQRVVRVKLSHUPHUFDGRV
GHHPMDQHLURGHSDUDHPVHWHPEURGH
Alinhamento estratégico com os acionistas, que contribuem significativamente com seu
experiência nos setores de varejo e consumo no Brasil, bem como forte comprometimento
com as melhores práticas de Environmental, social and corporate governance (ESG) 
2LQJUHVVRGRQRVVRDWXDOFRQWURODGRUIRLGHVHQKDGRSDUDSHUPLWLUWRWDODOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHV
HQWUHRVDFLRQLVWDV$SDUFHULDFRPR:DOPDUWQRVSURSRUFLRQDXPDUHIHUrQFLDLQWHUQDFLRQDOSDUDDV
QRVVDVRSHUDo}HVLQFOXVLYHQDGLJLWDOL]DomRGRYDUHMRDOLPHQWDUDOpPGHDSRLRFRPFRQWUDWRVGH
FRPSUDJOREDLV7DQWRR:DOPDUWTXDQWRD$GYHQWSRVVXHPH[SHULrQFLDLQWHUQDFLRQDOGHYDUHMRH
FRQWULEXHPDGHTXDQGRQRVVDHVWUDWpJLDjVPHOKRUHVSUiWLFDVGRVHWRUJOREDOPHQWH
1RVVRV  H[HFXWLYRV SRVVXHP JUDQGH H[SHULrQFLD QRV VHWRUHV GH YDUHMR H FRQVXPR QR %UDVLO
VRPDQGR MXQWRV  DQRV GH DWXDomR QHVVHV VHWRUHV DOpP GH WDPEpP SRVVXtUHP DOLQKDPHQWR
FRPSOHWR GH LQWHUHVVHVFRP R QRVVR VXFHVVR DWUDYpV GH SURJUDPD GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R
$GLFLRQDOPHQWHSRVVXtPRVDOWRSDGUmRGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDLQFOXLQGRXP³Código de Ética e
Conduta´IRUPDOHFDQDOGHGHQ~QFLDFRQILGHQFLDO
$GHPDLV HVWDPRV DOLQKDGRV FRP DV SULQFLSDLV SUiWLFDV GH UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO H VRFLDO
$WXDOPHQWHVRPRVDGHSWRV QyVHR³,QVWLWXWR*UXSR%,*´ GHSURJUDPDVGHVXVWHQWDELOLGDGHWDLV
FRPR³%HP(VWDU$QLPDO´³3HFXiULD6XVWHQWiYHO´³(VFROD6RFLDOGR9DUHMR´H³/RJtVWLFD5HYHUVD´
GHQWUH RXWURV SDUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH WDLV SURJUDPDV YLGH R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
1RVVRV3RQWRV)UDFRV2EVWiFXORVH$PHDoDV
2V SRQWRV IUDFRV REVWiFXORV H DPHDoDV j QyV QRVVRV QHJyFLRV H FRQGLomR ILQDQFHLUD HVWmR
UHODFLRQDGRVjFRQFUHWL]DomRGHXPRXPDLVFHQiULRVDGYHUVRVFRQWHPSODGRVHPQRVVRVIDWRUHVGH
ULVFR RFRUUHQGR GH PDQHLUD FRPELQDGD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD RV LWHQV  H  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1RVVDV(VWUDWpJLDV
Crescimento do formato Maxxi por meio de conversões e novas lojas
2IRUPDWRDWDFDUHMRpXPGRVQRVVRVSULQFLSDLVYHWRUHVGHFUHVFLPHQWRFRPDDEHUWXUDGHQRYDV
ORMDVGDEDQGHLUD³0D[[L´$WpGHVHWHPEURGHKRXYHDEHUWXUDVDSDUWLUGDFRQYHUVmRGH
KLSHUPHUFDGRV HP 0D[[L H WHPRV PDLV  ORMDV GH KLSHUPHUFDGR GLVSRQtYHLV SDUD VHUHP
FRQYHUWLGDVSDUD0D[[LWRWDOL]DQGRXPSRWHQFLDOWRWDOGHORMDV'DVORMDVRULJLQDLVGRIRUPDWR
MiIRUDPUHIRUPDGDVHDVUHVWDQWHVHVWmRHPSURFHVVRWUD]HQGRXPQRYRlayoutHDSHORSDUD
RVFRQVXPLGRUHV





0pWULFDFDOFXODGDFRPEDVHQDVDYDOLDo}HVUHFHELGDVGHQRWDVHVXEWUDtGDVGHQRWDVD
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5HQRYDo}HVGH0D[[L


)RQWH&RPSDQKLD

3URPRYHPRVPXLWDVPXGDQoDVFRPHUFLDLVGR0D[[LVDLQGRGHXPPRGHORGHYHQGDVSDXWDGDVSRU
YROXPHHSDUDSRXFRVFOLHQWHVFRPHUFLDQWHVDWUDYpVGHWHOHYHQGDVSDUDDH[SORUDomRGDYHQGDGH
SLVR(PGHVHWHPEURGHWtQKDPRVDXPHQWDGRRVRUWLPHQWRHPPDLVGH6.8VSRU
ORMDPHOKRUDPRVRVHTXLSDPHQWRVSURFHVVRVRSHUDFLRQDLVPDWHULDOHFDOHQGiULRSURPRFLRQDODOpP
GDGLYXOJDomRGDPDUFD$GLFLRQDOPHQWHPHOKRUDPRVDGLVWULEXLomRGHYHQGDHQWUHFDWHJRULDVSDUD
GDUPRVPDLVHVSDoRDFDWHJRULDVJHUDGRUDVGHPDUJHPDOpPGHHVWDEHOHFHUPRVXPDPHWDTXH
YHP VHQGR DWLQJLGD GH PDQXWHQomR GH tQGLFH IDYRUiYHO GH FRPSHWLWLYLGDGH GH SUHoRV IUHQWH DRV
QRVVRVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHV
$FUHGLWDPRVTXHRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGR0D[[LQmRHVWiOLPLWDGRjVFRQYHUV}HVMiUHDOL]DGDV
KDYHQGREDVWDQWHHVSDoRSDUDQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFR'HDFRUGRFRPFRQVXOWRULD
H[WHUQDHVSHFLDOL]DGDSRUQyVFRQWUDWDGDWHPRVSRWHQFLDOSDUDRSHUDUDWpORMDVFRPD
EDQGHLUD³0D[[L´QR%UDVLO
Crescimento do formato Sam’s Club com a expansão orgânica por meio de conversões de
hipermercados e abertura de novas lojas
'HVGHDHQWUDGDGD$GYHQWR6DP¶V&OXEIRLLGHQWLILFDGRFRPRXPLPSRUWDQWHYHWRUGHFUHVFLPHQWR
SRUVHUXPIRUPDWRH[FOXVLYRHDWLQJLUXPS~EOLFRGLIHUHQFLDGR$WpGHVHWHPEURGHORMDV
MiKDYLDPVLGRFRQYHUWLGDVUHVWDQGRDLQGDKLSHUPHUFDGRVDVHUHPFRQYHUWLGRVHP6DP¶V&OXE
OHYDQGRDXPWRWDOSRWHQFLDOGHORMDVQRIRUPDWR
$FUHGLWDPRV TXH R PRGHOR GH DVVRFLDomR membership  JHUD UHFHLWD UHFRUUHQWH H SHUPLWH
FRQKHFLPHQWR PDLV SURIXQGR GRV QRVVRV FOLHQWHV SHUPLWLQGR LGHQWLILFDomR GR VHX KLVWyULFR GH
FRQVXPR VXDV SUHIHUrQFLDV H PRPHQWRV GH FRPSUD (VVHV GDGRV VmR GH QRVVD SURSULHGDGH
SRWHQFLDOL]DQGR D LPSODQWDomR GH &50 Customer Relationship Management  H HVWUDWpJLD GH
marketing GLUHFLRQDGDSDUDRSURGXWRFHUWRjSHVVRDFHUWDQDKRUDDGHTXDGD$SHVDUGHPLQRULD
WHPRV WDPEpP FOLHQWHV SHTXHQRV YDUHMLVWDV TXH VH GLIHUHQFLDP GRV GR 0D[[L SRU VHUHP PDLV
IRUPDLVHVRILVWLFDGRV
$VVLP FRPR QR FDVR 0D[[L WDPEpP DFUHGLWDPRV TXH R SRWHQFLDO GR 6DP¶V &OXE DLQGD p
VLJQLILFDWLYDPHQWH PDLRU TXH R UHDOL]DGR R TXH SRVVLELOLWD XP JUDQGH SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR
RUJkQLFR'HDFRUGRFRPFRQVXOWRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGDSRUQyVFRQWUDWDGDWHPRVSRWHQFLDOSDUD
RSHUDUDWpORMDVFRPDEDQGHLUD6DP¶V&OXE
Recuperação e sustentação dos hipermercados por meio da revisão do modelo de negócios
'HVGHDJRVWRGHUHYLVDPRVRQRVVRPRGHORGHQHJyFLRVGRIRUPDWRSDUDPHOKRUDGDRSHUDomR
LQFOXLQGR D H[SDQVmR H DGHTXDomR GR VRUWLPHQWR GH SURGXWRV jV GHPDQGDV UHJLRQDLV R
DSULPRUDPHQWRGDHVWUDWpJLDGHSUHFLILFDomRHDVXEVWLWXLomRGRPRGHORGH³SUHoREDL[RWRGRGLD´
SHOR PRGHOR EDVHDGR HP SURPRo}HV 5HIRUPDPRV DV ORMDV H WUHLQDPRV DV HTXLSHV GH YHQGDV
HVSHFLDOPHQWHGHSHUHFtYHLVDVVLPFRPRDVHTXLSHVGHORJtVWLFDUHGHVHQKDQGRRVSURFHVVRVGH
DEDVWHFLPHQWRGHORMDVSDUDUHGX]LUDUXSWXUDGHSURGXWRVFKDYHGDVFHVWDVGHFRPSUDVGHQRVVRV
FOLHQWHV(PDJRVWRGHFRQILDQWHVTXHDRSHUDomRHVWDYDDGHTXDGDLQLFLDPRVDUHQRYDomR
GHQRVVRVLQWHULRUHVHIDFKDGDVSDUDODQoDUPRVDVPDUFDV³%,*´H³%,*%RPSUHoR´HPWRGDVDV
QRVVDVSUDoDVUHDOL]DQGRFDPSDQKDVGHDOWDYLVLELOLGDGH
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Recuperação dos supermercados através de novo posicionamento estratégico, com novo mix
de produtos e melhoria na infraestrutura de loja
3UHWHQGHPRVDODYDQFDURFRQKHFLPHQWRGRUHODQoDPHQWRGRVKLSHUPHUFDGRVSDUDRUHODQoDPHQWR
GRVVXSHUPHUFDGRV$SyVHVWXGRMXQWRDRVFOLHQWHVFRQFRUUHQWHVHGDGRVLQWHUQRVFRQVWUXtPRVR
QRYRSRVLFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRGHQRVVDVPDUFDV(VWDPRVQDIDVHGHSLORWRHHPGHVHWHPEUR
GHMiWtQKDPRVLQDXJXUDGRORMDVSLORWRHYDOLGDGRRlayoutHRVUHVXOWDGRVGDVUHQRYDo}HV
2V SHUHFtYHLV JDQKDUmR SURWDJRQLVPR FRP PDLV HVSDoR QDV ORMDV TXDOLGDGH FRPSHWLWLYLGDGH H
DWHQGLPHQWR HVSHFLDOL]DGR $GHPDLV DMXVWDPRV R VRUWLPHQWR GH WRGDV DV ORMDV QDV TXDLV
UHIRUPXODUHPRVWRGDDHVWUDWpJLDSURPRFLRQDOFRPXPSUHoRPDLVUHJLRQDOHGHFRPXQLFDomR
$GLFLRQDOPHQWHSUHWHQGHPRVVHUPDLVFRPSHWLWLYRVQDVFDWHJRULDVFRPYRFDomRSDUDJHUDomRGH
IOX[R QDV TXDLV WHUHPRV SURPRo}HV IUHTXHQWHV HQTXDQWR DXPHQWDUHPRV D RIHUWD GH SURGXWRV
premiumHPFDWHJRULDVJHUDGRUDVGHPDUJHP(PVHJXLGDSUHWHQGHPRVUHIRUPDUQRVVDVORMDVH
IDUHPRVFDPSDQKDVGHmarketingHSURSDJDQGDSDUDDXPHQWDURIOX[RQDVORMDVUHIRUPDGDV(P
SDUDOHOR WUHLQDUHPRV QRVVRV WLPHV SDUD HOHYDU R SDGUmR GH H[FHOrQFLD RSHUDFLRQDO FRP IRFR QR
FOLHQWHHDWHQGLPHQWR$VVLPDFUHGLWDPRVTXHJDQKDUHPRVDLQGDPDLVDFRQILDQoDGRVFOLHQWHVGD
YL]LQKDQoDGHQRVVDVORMDVDXPHQWDQGRDVYHQGDVHDUHQWDELOLGDGHSRUPHWURTXDGUDGR
Fortalecimento das vendas digitais oferecendo uma solução omni-canal
3UHWHQGHPRVRIHUHFHUXPDVROXomRLQWHJUDGDGHFRPSUDHHQWUHJDSDUDQRVVRVFOLHQWHVHPWRGRV
RVIRUPDWRVHUHJL}HVGR%UDVLOFRPIRFRHPFUHVFLPHQWRRUJkQLFRVXVWHQWiYHOHUHQWiYHOFRPIRUWH
DODYDQFDJHP HP SURJUDPD GH UHODFLRQDPHQWR SUySULR H HVWUXWXUDomR GH &50 EDVHDGR QD
FRPXQLFDomRHRIHUWDVSHUVRQDOL]DGDVDRVFOLHQWHV
3ODQHMDPRV DODYDQFDU D QRVVD EDVH GH DWLYRV XWLOL]DQGR DV ORMDV FRPR SROR hubs  GH
DUPD]HQDPHQWRGHSURGXWRVHSRQWRVGHHQWUHJD ship from store GLOXLQGRRVFXVWRVGHRSHUDomR
DXPHQWDQGRDSURGXWLYLGDGHGHQRVVDVHTXLSHVHUHGX]LQGRRWHPSRGHHQWUHJDGRVSURGXWRVSDUD
QRVVRVFOLHQWHV3DUDHVFDODUUDSLGDPHQWHHVWDRSHUDomRHPQRVVDVORMDVMiUHDOL]DPRVSDUFHULDV
FRPDVSULQFLSDLVSODWDIRUPDVGHdeliveryHPORMDVRXGRWRWDOHPGHVHWHPEURGH
1RPrVGHVHWHPEURGHDVYHQGDVGRFDQDOGLJLWDODWLQJLUDP5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
 GDV YHQGDV QR PrV GH VHWHPEUR GH  GDV ORMDV RQGH HVWmR SUHVHQWHV 3ODQHMDPRV
DXPHQWDUHVVHFUHVFLPHQWRFRPRODQoDPHQWRGHSODWDIRUPDGLJLWDOSUySULDTXHLQWHJUDUiWRGDVDV
QRVVDVORMDVFRPFREHUWXUDGHdelivery HGH³clique e retire” DWpPHDGRVGH
-XQWR FRP D QRVVD SODWDIRUPD GLJLWDO SUySULD SUHWHQGHPRV WDPEpP ODQoDU XP SURJUDPD GH
UHODFLRQDPHQWR FRP QRVVRV FOLHQWHV RIHUHFHQGR DSOLFDWLYR GH FRPSUDV TXH DFUHGLWDPRV TXH
SHUPLWLUiFRPXQLFDomRHRIHUWDGHSURGXWRVSHUVRQDOL]DGRV2VGDGRVFROHWDGRVSRUHVVDSODWDIRUPD
VHUmRDOLPHQWDGRVSHORKLVWyULFRGHFRPSUDVUHDOL]DGDVHPQRVVDVORMDV SULQFLSDOPHQWHQRFOXEHGH
FRPSUDV HSHODVFRPSUDVIHLWRVFRPRFDUWmR+LSHUFDUGSHUPLWLQGRDFHVVRDJUDQGHKLVWyULFRGH
GDGRVGDVWUDQVDo}HVIHLWDVSRUFDGDXPGHQRVVRVFRQVXPLGRUHV
Eficiência das áreas de suporte para aumentar a produtividade, reduzir os riscos e alavancar
a rentabilidade do nosso negócio
)L]HPRV XP SURJUDPD FRPSOHWR GH UHYLVmR GH FXVWRV H GHVSHVDV RWLPL]DQGR SHVVRDV H
DXWRPDWL]DQGRSURFHVVRVDXPHQWDQGRDFRQILDELOLGDGHGHQRVVRVVLVWHPDVHPHOKRUDQGRDQRVVD
UHQWDELOLGDGH $GHPDLV UHHVWUXWXUDPRV QRVVDV RSHUDo}HV GH VXSRUWH IHFKDQGR  GH QRVVRV 
HVFULWyULRV FHQWUDLV HOLPLQDQGR FRPSOH[LGDGH DR GHVFRQWLQXDU PDLV GH  SURFHGLPHQWRV H
XQLILFDQGR R HVFULWyULR GH 6mR 3DXOR DOpP GH RWLPL]DUPRV D RSHUDomR GR ³Centro de Serviços
Compartilhados de Porto Alegre´UHGX]LQGRQRVVDIRUoDGHWUDEDOKRHPFHUFDGH
,PSOHPHQWDPRV WDPEpP LQLFLDWLYDV HP VXSULPHQWRV LQGLUHWRV SDUD UHQHJRFLDomR GRV QRVVRV
SULQFLSDLVFRQWUDWRVFRPIRFRQDVGHVSHVDVSULRULWiULDVFRQTXLVWDQGRHFRQRPLDVGDRUGHPGH
EHPFRPRLQLFLDPRVXPSURJUDPDGHLQYHVWLPHQWRQDFULDomRGHVLVWHPDGH7,SUySULRLQGHSHQGHQWH
GR:DOPDUWTXHHVWiHPHVWiJLRDYDQoDGRGHGHVHQYROYLPHQWRFRPORMDVHFHQWURVGHGLVWULEXLomR
MiFRQYHUWLGRV
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Potencializar a geração de valor por meio de ativos complementares, incluindo créditos
fiscais, ativos imobiliários e serviços financeiros
'HVGHEXVFDPRVDWLYDPHQWHRWLPL]DUQRVVDVRSHUDo}HVGHIRUPDDSHUPLWLUDXWLOL]DomRGH
FUpGLWRV ILVFDLV 'HQWUH RV PDLV UHOHYDQWHV HP  VHWHPEUR GH  SRVVXtDPRV L  5
PLOK}HVHPFUpGLWRVGH3,6&2),16VREUH,&06MiWUDQVLWDGRHPMXOJDGRTXHMiHVWmRVHQGRDEDWLGR
GHWULEXWRVIHGHUDLV LL FUpGLWRILVFDLVGH,PSRVWRGH5HQGD3HVVRD-XUtGLFD ³,53-´ H&RQWULEXLomR
6RFLDOVREUHR/XFUR/tTXLGR ³&6//´ VREUHSUHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYDGH5PLOK}HVTXH
p DSURYHLWDGR TXDQGR D &RPSDQKLD JHUD OXFUR H LLL  FUpGLWRV GH ,&06 TXH WRWDOL]DUDP5
PLOK}HVDFXPXODGRVSULQFLSDOPHQWHSRUWUDQVSRUWHLQWHUHVWDGXDOGHPHUFDGRULDVQRSDVVDGR
$OpPGLVWRFRQVLGHUDQGRDFRQFOXVmRGDUHHVWUXWXUDomRGR*UXSR%,*HPGHVHWHPEURGH
SRVVXtPRV JUDQGH EDVH GH DWLYRV LPRELOLiULRV VHQGR SURSULHWiULRV GH  LPyYHLV TXH IRUDP
DYDOLDGRVHP5ELOK}HVHPMXQKRGH$RPHQRVGHVWHVDWLYRVWrPSRWHQFLDOLQFUHPHQWDO
SDUDGHVHQYROYLPHQWRLPRELOLiULRVHQGRTXHMiSRVVXtPRVSUpSURMHWRVGHVHQYROYLGRVFRPRSRU
H[HPSOR D FRQVWUXomR GH SUpGLRV UHVLGHQFLDLV H FRPHUFLDLV QRV WHUUHQRV GH QRVVDV ORMDV
$GLFLRQDOPHQWHSRVVXtPRVlandbank GHLPyYHLVFRPPLOPHDYDOLDGRHP5PLOK}HV
2*UXSR%,*WDPEpPSRVVXtDHPGHVHWHPEURGHXPDiUHDORFiYHOHPJDOHULDVGHPLO
PTXHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDUDPXP(%,7'$
GH 5 PLOK}HV FRP XPD WD[D GH RFXSDomR GH  DSUHVHQWDQGR WDPEpP XP SRWHQFLDO
VLJQLILFDWLYRGHPHOKRULDGHJHUDomRGHUHVXOWDGRSDUDDFRPSDQKLDVHMDYLDUHFHLWDGHDOXJXHLVRX
YLDGLQDPL]DomRGRIOX[RGHFOLHQWHVQDORMD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDUHHVWUXWXUDomRGR*UXSR
%,*YHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
3RU ILP GLVSRPRV GH SODWDIRUPD GLYHUVD GH VHUYLoRV ILQDQFHLURV FRP JUDQGH Q~PHUR GH FRQWDV
DWLYDVFRPPLOK}HVGHFRQWDVDWLYDVHODUJRSRUWIyOLRGHFUpGLWRFRPPDLVGH5ELOK}HV
DPERVHPGHGH]HPEURGHHPSDUFHULDFRPR,WD~8QLEDQFR6$2IHUHFHPRVVHUYLoRV
DVVRFLDGRVDRFDUWmRGHFUpGLWR+LSHUFDUGXPDLPSRUWDQWHHUHFRQKHFLGDIHUUDPHQWDTXHDX[LOLDH
QRVDSUR[LPDGRVQRVVRVFOLHQWHV$OpPGRFDUWmR+LSHUFDUGRXWURVVHUYLoRVFRPRFUpGLWRSHVVRDO
HVHJXURURXERHIXUWRGRFDUWmRVmRWDPEpPRIHUHFLGRVHPSDUFHULDFRPR,WD~8QLEDQFR6$3DUD
RV QRVVRV FOLHQWHV GH HOHWURHOHWU{QLFRV GRV IRUPDWRV GH FOXEH GH FRPSUDV H KLSHUPHUFDGRV
RIHUHFHPRVHPSDUFHULDFRPD&DUGLI6HJXUDGRUDVHJXURJDUDQWLDHVWHQGLGDHVHJXURURXERIXUWRH
SRUTXHEUDDFLGHQWDO 5)4$ GRVSURGXWRVYHQGLGRV
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D,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
,WHPQmRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

1RVVDVRSHUDo}HVHVWmRRUJDQL]DGDVQRVVHJXLQWHVVHJPHQWRVGHQHJyFLRV L YDUHMRH LL DWDFDGR
L

9DUHMRQRVVRVHJPHQWRGH9DUHMRFRQVLVWHHPYHQGDVGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVHQmR
DOLPHQWDUHV DRV QRVVRV FRQVXPLGRUHV ILQDLV HP QRVVRV D  KLSHUPHUFDGRV VRE DV
EDQGHLUDV%LJ%RPSUHoRQR1RUGHVWHH%LJQR6XOH6XGHVWH E VXSHUPHUFDGRVVREDV
EDQGHLUDV 1DFLRQDO QR 6XO H 6XSHUERPSUHoR QR 1RUGHVWH F  VRIW GLVFRXQW VRE D
EDQGHLUD7RGR'LDH G SRVWRVGHFRPEXVWtYHO

LL 

$WDFDGRQRVVRVHJPHQWRGH$WDFDGRFRQVLVWHHPYHQGDGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVHQmR
DOLPHQWDUHVVREDVEDQGHLUDV0D[[L$WDFDGRH6DP¶V&OXESDUDFRQVXPLGRUHVILQDLV
UHYHQGHGRUHVHIRUQHFHGRUHVGRVHWRUGHVHUYLoRVGHDOLPHQWDomRTXHEXVFDPSUHoRV
EDL[RVHFRPSUDVHPJUDQGHYROXPH

3URGXWRVDOLPHQWDUHVLQFOXHPDOLPHQWRVQmRSHUHFtYHLVEHELGDVIUXWDVOHJXPHVHYHUGXUDVFDUQHV
HPJHUDOSmHVIULRVODWLFtQLRVSURGXWRVGHOLPSH]DSURGXWRVGHVFDUWiYHLVHSURGXWRVGHKLJLHQH
SHVVRDO3URGXWRVQmRDOLPHQWDUHVLQFOXHPHOHWURGRPpVWLFRVSURGXWRVQmRDOLPHQWtFLRVLQFOXLQGR
LWHQV GH YHVWXiULR LWHQV GH SXHULFXOWXUD FDOoDGRV H DFHVVyULRV GH PRGD XWLOLGDGHV GRPpVWLFDV
OLYURVUHYLVWDV&'VH'9'VDUWLJRVGHSDSHODULDLWHQVGHEULFRODJHPEULQTXHGRVLWHQVGHHVSRUWH
HFDPSLQJPyYHLVHFROFK}HVFHOXODUHVSURGXWRVGHSHWVKRSXWHQVtOLRVGHMDUGLQDJHPHSURGXWRV
HOHWU{QLFRV WDLV FRPR FRPSXWDGRUHV GH XVR SHVVRDO VRIWZDUH H DFHVVyULRV DSDUHOKRV GH VRP H
LPDJHP
E

5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGRHPLVVRU



3HUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHP





HP PLOK}HV GH UHDLV
H[FHWRSHUFHQWXDO 
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1$
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1$
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$VLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQVLGHUDPDFRQVWLWXLomR
GD&RPSDQKLDHPGHPDLRGHHSRUWDQWRWDOIDWRGHYHVHUOHYDGRHPFRQVLGHUDomRTXDQGRGDFRPSDUDomRFRPDV
LQIRUPDo}HVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

F
/XFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GR
HPLVVRU
'LYXOJDPRVR5HVXOWDGRSRU6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDWpR³5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
HLPSRVWRV´1mRDSUHVHQWDPRVQRVVRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRGHUHQGDSRUVHJPHQWRXPD
YH]TXHHVWHVVmRPHQVXUDGRVHUHYLVDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGHIRUPDFRQVROLGDGD
6HQGR DVVLP D WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD R QRVVR ³5HVXOWDGR DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR H
LPSRVWRV´SURYHQLHQWHGHFDGDXPGRVQRVVRVVHJPHQWRVGHQHJyFLRHDSRUFHQWDJHPTXHHOHV
UHSUHVHQWDP QD YLVmR FRQVROLGDGD SDUD FDGD SHUtRGR LQGLFDGR DEDL[R 2V QRVVRV VHJPHQWRV
RSHUDFLRQDLV VmR 9DUHMR H $WDFDGR 1yV WDPEpP LQFRUUHPRV HP FXVWRV FODVVLILFDGRV FRPR
&RUSRUDWLYR´TXHLQFOXHPGHVSHVDVUHODFLRQDGRVjVQRVVDVIXQo}HVFHQWUDLVHjVHGH(VWHVFXVWRV
VmR FRPSRVWRV SULQFLSDOPHQWH SRU FXVWRV GH IXQo}HV VXSRUWH H KROGLQJ H FXVWRV GD QRVVD
FRQWURODGRUD TXH QmR SRGHPRV DORFDU GH PDQHLUD REMHWLYD D FDGD XP GH QRVVRV VHJPHQWRV
RSHUDFLRQDLV
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/XFUR 3UHMXt]R OtTXLGR









1$

1$

1$

1$


$VLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQVLGHUDPDFRQVWLWXLomR
GD&RPSDQKLDHPGHPDLRGHHSRUWDQWRWDOIDWRGHYHVHUOHYDGRHPFRQVLGHUDomRTXDQGRGDFRPSDUDomRFRPDV
LQIRUPDo}HVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR

$PDLRULDGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVpDGTXLULGDSDUDVHUUHYHQGLGDDRFRQVXPLGRUILQDO$SHQDV
XPDSDUFHODGRVSURGXWRVpSURGX]LGDHRXPDQXVHDGDQDVORMDVDSDUWLUGHIRUPXODo}HVHODERUDGDV
SHODHTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRHIRUPDomRWpFQLFDGHSHUHFtYHLV(PDOJXQVFDVRVVmRILUPDGDV
SDUFHULDVFRPIRUQHFHGRUHVTXHHQWUHJDPSURGXWRVVHPLSURQWRVSDUDVHUHPILQDOL]DGRVQDVORMDV
2VSURGXWRVSURGX]LGRVHRXPDQXVHDGRVHPORMDVVmR L IUXWDVHOHJXPHVTXDQGRFRUWDGRVHRX
HPEDODGRVQDVORMDV LL FDUQHV ERYLQDVXtQDIUDQJRHSHL[HV EHPFRPRIULRVHTXHLMRVTXDQGR
FRUWDGRVSHVDGRVHHPEDODGRVQDVORMDV LLL SUDWRVSURQWRVGDURWLVVHULHH LY SmHVERORVHGRFHV
GDVSDGDULDVORFDOL]DGDVGHQWURGDVORMDV
E

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

2 *UXSR %LJ RSHUD FRP  FHQWURV GH GLVWULEXLomR SDUD GLVWULEXLU GH PDQHLUD HILFLHQWH DOLPHQWRV
SHUHFtYHLVPDQWLPHQWRVHPHUFDGRULDVHPJHUDOVHQGRTXHFHQWURVGHGLVWULEXLomRDEDVWHFHP
WDQWRQRVVDVORMDVGR9DUHMRTXDQWRGR$WDFDGR1RVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHGHSyVLWRVWRWDOL]DP
XPD iUHD FRQVWUXtGD GH  PHWURV TXDGUDGRV H HVWmR HVWUDWHJLFDPHQWH ORFDOL]DGRV HP
3HUQDPEXFR %DKLD 6mR 3DXOR 3DUDQi 6DQWD &DWDULQD H 5LR *UDQGH GR 6XO SHUPLWLQGR HQYLRV
IUHTXHQWHVjVORMDVHUHGX]LQGRDQHFHVVLGDGHGHHVSDoRGHHVWRTXHLQWHUQRHOLPLWDQGRHVWRTXHV
QmRSURGXWLYRVQDVORMDV
2V SURFHVVRV GH ORJtVWLFD H GLVWULEXLomR VmR RUJDQL]DGRV GH DFRUGR FRP RV SURGXWRV H VHUYLoRV
YHQGLGRV QDV ORMDV $VVLP RV SURFHVVRV GH GLVWULEXLomR VmR RULHQWDGRV SHORV SURFHGLPHQWRV
GHVFULWRVDEDL[R
9DUHMR
(PGHVHWHPEURGHRSURFHVVRORJtVWLFRSDUDDEDVWHFLPHQWRGDVORMDVGRVIRUPDWRVGH
VXSHUPHUFDGRVSUR[LPLGDGHHKLSHUPHUFDGRVH[FOXLQGRSRVWRVGHFRPEXVWtYHLVLQFOXtDFHQWURV
GHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRVQRVHVWDGRVGH3HUQDPEXFR%DKLD6mR3DXOR3DUDQiH5LR*UDQGHGR
6XO LQFOXLQGR RV FHQWURV GH GLVWULEXLomR SUySULRV H WHUFHLUL]DGRV 2 SURFHVVR GH GLVWULEXLomR GD
&RPSDQKLDpUHDOL]DGRDWUDYpVGHIURWDWHUFHLUL]DGD
(PGHVHWHPEURGHDWD[DGHFHQWUDOL]DomR SHUFHQWXDOGHUHFHLWDSURYHQLHQWHGHSURGXWRV
RIHUHFLGRVQDVORMDVTXHYHPGLUHWDPHQWHGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR HUDGHDSUR[LPDGDPHQWH
2VSHGLGRVIHLWRVSDUDRVSURGXWRVQmRFHQWUDOL]DGRVVmRIHLWRVGLUHWDPHQWHSHODVORMDVHHQWUHJXHV
SHORVIRUQHFHGRUHVVHJXLQGRRPRGHORGHVXSULPHQWRFRQKHFLGRFRPR³(QWUHJD'LUHWD´(PGH
VHWHPEUR GH  DSUR[LPDGDPHQWH  GDV YHQGDV GDV ORMDV FRUUHVSRQGHUDP D SURGXWRV GH
³(QWUHJD 'LUHWD´ HVSHFLDOPHQWH SODQWDV RUQDPHQWDLV FLJDUURV VRUYHWHV SHL[DULD UHIULJHUDQWHV H
UHYLVWDV
$WDFDGR
2*UXSR%LJRSHUDFRPFHQWURVGHGLVWULEXLomRQRVHVWDGRVGH3HUQDPEXFR%DKLD6mR3DXOR
3DUDQi6DQWD&DWDULQDH5LR*UDQGHGR6XOSDUDDEDVWHFHUQRVVDVORMDV0D[[L$WDFDGRH6DP¶V
&OXE 2V FHQWURV GH GLVWULEXLomR VmR HVWUDWHJLFDPHQWH ORFDOL]DGRV GHQWUR GHVVHV HVWDGRV SDUD
SHUPLWLURIRUQHFLPHQWRGHDOWDIUHTXrQFLDUHGX]LQGRDQHFHVVLGDGHGHHVSDoRSDUDDUPD]HQDPHQWR
PHOKRUDQGRDFREHUWXUDGHHVWRTXHHDVVHJXUDQGRDPHOKRUWD[DGHHVWRFDJHPQDVORMDV
(PGHVHWHPEURGHDWD[DGHFHQWUDOL]DomR SHUFHQWXDOGHUHFHLWDSURYHQLHQWHGHSURGXWRV
RIHUHFLGRVQDVORMDVTXHYHPGLUHWDPHQWHGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR HUDGHDSUR[LPDGDPHQWH
2VSHGLGRVIHLWRVSDUDRVSURGXWRVQmRFHQWUDOL]DGRVVmRIHLWRVGLUHWDPHQWHSHODVORMDVHHQWUHJXHV
SHORVIRUQHFHGRUHVVHJXLQGRRPRGHORGHVXSULPHQWRFRQKHFLGRFRPR³(QWUHJD'LUHWD´(PGH
VHWHPEUR GH  DSUR[LPDGDPHQWH  GDV YHQGDV GDV ORMDV FRUUHVSRQGHUDP D SURGXWRV GH
³(QWUHJD 'LUHWD´ HVSHFLDOPHQWH SODQWDV RUQDPHQWDLV FLJDUURV VRUYHWHV SHL[DULD UHIULJHUDQWHV
UHYLVWDVSHUHFtYHLVHFRPPRGLWLHV

490

PÁGINA: 128 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

3RVWRVGH&RPEXVWtYHLV
2V SRVWRV GH FRPEXVWtYHO GD &RPSDQKLD VmR DEDVWHFLGRV SRU IRUQHFHGRUHV H[FOXVLYRV (P 
VHWHPEUR  D &RPSDQKLD SRVVXtD  IRUQHFHGRUHV 2V SHGLGRV GH DEDVWHFLPHQWR VmR
LQGLYLGXDOL]DGRV SDUD FDGD XP GRV SRVWRV VHQGR TXH R FRPEXVWtYHO QRUPDOPHQWH p VROLFLWDGR
DWUDYpVGDFRORFDomRGHSHGLGRVIHLWRVGLUHWDPHQWHSHORVSRVWRVGHIRUPDLQGLYLGXDOQRZHEVLWHRX
WHOHIRQHGRVIRUQHFHGRUHVRXDWUDYpVGDLQIRUPDomRGLiULDGRHVWRTXHGHDEHUWXUDGRVSRVWRVDR
IRUQHFHGRU TXH GHILQH D TXDQWLGDGH D VHU HQWUHJXH VHPSUH PDQWHQGR R HVWRTXH GRV SRVWRV
DEDVWHFLGRV 2 WUDQVSRUWH GR FRPEXVWtYHO p UHDOL]DGR H[FOXVLYDPHQWH SHORV IRUQHFHGRUHV HRX
WHUFHLURVFRQWUDWDGRVSRUHVWHVVHQGRRGHVFDUUHJDPHQWRUHDOL]DGRH[FOXVLYDPHQWHSHORPRWRULVWD
GRFDPLQKmRWDQTXHDFRPSDQKDGRSRUIXQFLRQiULRVGR*UXSR%LJGHYLGDPHQWHWUHLQDGRVSDUDHVWH
ILPSRUTXHVW}HVGHVHJXUDQoDHFRQWUROHGHTXDOLGDGH
F

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

L

3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

LL 

&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV
•

9DUHMR$OLPHQWtFLR

2*UXSR%,*DWXDQRVHWRUGHYDUHMRGHDOLPHQWRVFRPSUHVHQoDUHOHYDQWHQDVUHJL}HV6XO6XGHVWH
H1RUGHVWH6HJXQGRR5DQNLQJ6XSHU+LSHUGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH6XSHUPHUFDGRVRVHWRU
DWLQJLXHPRIDWXUDPHQWREUXWRGH5%LOK}HVUHSUHVHQWDQGRGR3,%GR%UDVLO6H
WUDWDGHXPPHUFDGREDVWDQWHUHVLOLHQWHTXHFRQVHJXLXFUHVFHUDXPDWD[DDQXDODFLPDGH
GHVGHHGHVGHDFLPDGHDSHVDUGDVDJXGDVFULVHVHQIUHQWDGDVSHORSDtVQRV~OWLPRV
DQRV2VHWRUPDQWHYHWD[DVUREXVWDVGHFUHVFLPHQWRPHVPRGXUDQWHRVDQRVGHHQR
iSLFHGDUHFHVVmRHDFRQVHTXHQWHTXHGDDFXPXODGDGHQR3,%UHDOGR%UDVLO
)DWXUDPHQWR$QXDO HP5%LOK}HVQRPLQDLV 





 























 































)RQWH$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH6XSHUPHUFDGRV

2VHWRUGHYDUHMRVGHDOLPHQWRVpDOWDPHQWHLQIOXHQFLDGRSHODUHQGDGLVSRQtYHOGRVFRQVXPLGRUHV
LQIODomR H HPSUHJDELOLGDGH GD SRSXODomR &RP D SDQGHPLD R YDUHMR DPSOLDGR ± TXH DJUHJD DV
DWLYLGDGHVGHYDUHMRYHtFXORVPRWRFLFOHWDVHPDWHULDOGHFRQVWUXomR±DFXPXORXH[SUHVVLYDTXHGD
GHHQWUHMDQHLURHMXOKRGHGHDFRUGRFRPR,%*(±30&1RHQWDQWRRVHWRUGHYDUHMR
GHDOLPHQWRVGDGDDVXDUHOHYkQFLDSDUDVXSHUDUDFULVHHVXDUHVLOLrQFLDDWLQJLXXPDXPHQWRGH
QDVYHQGDVQRPLQDLVQHVWHPHVPRSHUtRGRGHDFRUGRFRPR,%*(±30&&RPDUHWRPDGD
GDHFRQRPLDRVHWRUGHYHPDQWHUVXDURWDGHFUHVFLPHQWRRTXHMipUHSUHVHQWDGRSHORËQGLFHGH
&RQILDQoDGR&RQVXPLGRUTXHUHWRPRXDRVQtYHLVSUpSDQGHPLDDSyVDWLQJLUDPtQLPDKLVWyULFDGH
SRQWRVHPDEULOGH




&RQIRUPH9DULDomRDFXPXODGDQRDQR EDVHLJXDOSHUtRGRGRDQRDQWHULRU GRtQGLFHGHUHFHLWDQRPLQDOGHYHQGDVGRFRPpUFLRYDUHMLVWD
DPSOLDGRGR,%*(
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ËQGLFHGH&RQILDQoDGR&RQVXPLGRU %DVH 






















MDQ

PDL

VHW

MDQ

PDL

VHW

MDQ

PDL

VHW

MDQ

PDL

VHW



)RQWH)XQGDomR*HW~OLR9DUJDV

2VHWRUWDPEpPWHPVHEHQHILFLDGRSHODLQIODomRFRQWURODGDTXHR%UDVLOYLYHQFLDKiDOJXQVDQRVR
TXHFULDWHUUHQRSDUDRFUHVFLPHQWRGHVHJPHQWRVIRUWHPHQWHFRUUHODFLRQDGRVDRFRQVXPR(VWH
FHQiULRWHPPRVWUDGRFODURVVLQDLVGHPDQXWHQomRHFRQWLQXLGDGHRTXHpUHIOHWLGRSHODWD[D6(/,&
GHHPRXWXEURGHJDUDQWLQGRPDLRUHVWDELOLGDGHPDFURHFRQ{PLFDSDUDRVSUy[LPRVDQRV
ËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR  













 















                 



)RQWH,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD

2FHQiULRVXSHUPHUFDGLVWDQR%UDVLOpDOWDPHQWHFRPSHWLWLYR(PERUDVHJXQGRHVWXGRVGD$%5$6
DVWUrVPDLRUHVUHGHVUHSUHVHQWDVVHPGRPHUFDGRHPFRQIRUPHDEDL[RRUHVWDQWHp
GLYLGLGRHQWUHFHQWHQDVGHUHGHVUHJLRQDLVTXHUHSUHVHQWDPPDLVGH5ELOK}HVGHIDWXUDPHQWR
QR %UDVLO FRP PDLV GH  YDUHMLVWDV GH DOLPHQWRV FRP IDWXUDPHQWR DFLPD GH 5 PLOK}HV
LQFOXVLYH1R6XGHVWHH6XOKiGHVWDTXHSDUDDVUHGHV&DUUHIRXU3mRGH$o~FDU'LD$QJHORQL
0DPER3DVWRULQKR6XSHU0XIIDWR&RQGRU*UXSR3HUHLUD8QLGDVXOHR*UXSR=DIIDUL1DUHJLmR
1RUGHVWHGHVWDFDPVHR%RPSUHoRGR*UXSR%,*UHGHVGR*UXSR3mRGH$o~FDU&DUUHIRXUHR
*%DUERVDDOpPGHLQ~PHURVRXWURVYDUHMLVWDVORFDLV-iQR1RUWHH&HQWUR2HVWHSUHGRPLQDPVH
DOpPGDVUHGHVGRV*UXSRV0DWHXV&DUUHIRXUH3mRGH$o~FDURVKLSHUPHUFDGRVORFDLVFRPR%LJ
%R[6XSHU&HLH6XSHU0DLDQDUHJLmRFHQWUDOHRV6XSHUPHUFDGRV'%OLGHUDQGRQDUHJLmR1RUWH
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Market Share GR9DUHMR6XSHUPHUFDGLVWDH5HGHV5HOHYDQWHVSRU5HJLmR


)RQWH,QIRUPDo}HVGD&RPSDQKLD5DQNLQJ$EUDV

$VWUrVPDLRUHVYDUHMLVWDVGHDOLPHQWRVGRSDtVSRVVXtDPPDLVGHORMDVFDGDHP(ODV
FRQFRUUHP UHJLRQDOPHQWH SHOR SDtV DWUDYpV GRV GLIHUHQWHV IRUPDWRV GH ORMDV QR PHUFDGR
0LQLPHUFDGRV 6XSHUPHUFDGRV +LSHUPHUFDGRV $WDFDUHMR H &OXEH GH &RPSUDV (P FDGD XP
GHVWHV RV SULQFLSDLV FRQFRUUHQWHV GR *UXSR %,* VHJXHP VHQGR R &DUUHIRXU FRP RV VHJPHQWRV
&DUUHIRXU ([SUHVV &DUUHIRXU %DLUUR &DUUHIRXU +LSHUPHUFDGR H $WDFDGmR UHVSHFWLYDPHQWH  H R
*UXSR 3mR GH $o~FDU FRP DV PDUFDV 3mR GH $o~FDU 0LQXWR H 0LQL ([WUD QR IRUPDWR GH PLQL
PHUFDGRV 3mR GH $o~FDU 0HUFDGR ([WUD H &RPSUH %HP HP VXSHUPHUFDGRV ([WUD +LSHU HP
KLSHUPHUFDGRVH$VVDtHPDWDFDUHMR1DVUHJL}HV6XGHVWHH&HQWUR2HVWHKiSUHGRPLQkQFLDGDV
UHGHV*3$H&DUUHIRXU1R1RUGHVWHH6XOHQWUHWDQWRR*UXSR%,*RFXSDSRVLomRGHOLGHUDQoD
VHQGRD&RPSDQKLDFRPPDLRUQ~PHURGHORMDVQDVVXDVUHJL}HVGHDWXDomRFRQIRUPHDEDL[R
1~PHURGH/RMDVSRU5HJLmR ([FOXLQGR3RVWRVH)DUPiFLDV 
6XO 566&H35

1RUGHVWH 3(%$ 6($/H51
ϭϱϳ

ϭϯϰ

ϲϴ

'ƌƵƉŽ/'

'ƌƵƉŽWĆŽĚĞ
ĕƷĐĂƌ

ϲϱ

ϱϭ

'ƌƵƉŽ/'

ĂƌƌĞĨŽƵƌ
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)RQWH$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH6XSHUPHUFDGRVMarket

Share GR9DUHMR6XSHUPHUFDGLVWD HP 

ϭϲ͘ϰй
ĂƌƌĞĨŽƵƌ
'W
'ƌƵƉŽŝŐ
ϭϲ͘ϯй

'ƌƵƉŽDĂƚĞƵƐ
ϱϰ͘ϰй

ĞŶĐŽƐƵĚ
/ƌŵĆŽƐDƵĨĨĂƚŽ
KƵƚƌŽƐ

ϱ͘ϵй
Ϯ͘ϳй
Ϯ͘ϬйϮ͘ϯй



)RQWH5DQNLQJ$%5$6

3RUSRVVXtUHPDLQGDXPDPSORPHUFDGRHQGHUHoiYHOHWHUHPIRUWHUHOHYkQFLDQRYDUHMREUDVLOHLUR
RV FRPSHWLGRUHV WrP FRQTXLVWDGR XP H[FHOHQWH KLVWyULFR GH H[SDQVmR FRP R Q~PHUR GH ORMDV
DWLQJLQGRTXDVHPLOHPHVRPDQGRPLOK}HVGHPHPiUHDGHYHQGDV3DUDVXVWHQWDU
RFUHVFLPHQWRDVHPSUHVDVGRVHWRUWrPDGRWDGRXPDVpULHGHHVWUDWpJLDVFRPGHVWDTXHSDUD L 
LQYHVWLPHQWRHPUHIRUPDVUHQRYDomRGHORMDVHTXDOLGDGHGRVDWLYRVHPJHUDO LL LQYHVWLPHQWRHP
2PQLFDQDOLGDGHSDUDDOFDQoDUHUHQWDELOL]DUPDLVFOLHQWHV LLL DXPHQWRQDVDWLYLGDGHVSURPRFLRQDLV
GHKLSHUPHUFDGRVHVXSHUPHUFDGRV LY PHOKRULDGDHILFLrQFLDORJtVWLFD
1~PHURGHORMDVQRYDUHMRDOLPHQWDU HPPLOKDUHVGHXQLGDGHV 



































































)RQWH$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH6XSHUPHUFDGRV

2*UXSR%,*HVWiEHPSRVLFLRQDGRSDUDFRQWLQXDUDURWDGHFUHVFLPHQWRQHVVHFRQWH[WR6HJXQGR
HVWXGRV UHDOL]DGRV SHOD FRQVXOWRULD &9$ 6ROXWLRQV RV $WDFDUHMRV H DV UHGHV GH VXSHUPHUFDGRV
UHJLRQDLVVmRDVFDWHJRULDVIDYRULWDVGRVEUDVLOHLURV&RPXPUREXVWRSRUWIyOLRGHPDUFDVIRUWHVH
IRUPDWRVFRPSOHPHQWDUHVD&RPSDQKLDFDSWXUDYDORUSRUHQWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGRFRQVXPLGRU
ORFDOWHQGRFRQVWUXtGRVXDLGHQWLGDGHHPVHXVORFDLVGHDWXDomRHSRUVHUFRPSHWLWLYRHPFDUiWHU
QDFLRQDO FRP D HVFDOD H HILFLrQFLD ORJtVWLFD TXH SHUPLWHP D FRPSHWLWLYLGDGH FRP RV SULQFLSDLV
$WDFDUHMRVGHJUDQGHSUHVHQoDQRSDtV
3RU XP ODGR D &RPSDQKLD HVWi HVWUDWHJLFDPHQWH SRVLFLRQDGD SDUD H[SORUDU R SRWHQFLDO GH
FUHVFLPHQWR GR $WDFDUHMR H GRV &OXEHV FRQFHQWUDQGR VHX IRFR QDV XQLGDGHV GH DPERV RV
VHJPHQWRV 6HJXQGR HVWXGRV UHDOL]DGRV SHOD 1LHOVHQ R VHJPHQWR GH $WDFDUHMR GR SDtV FUHVFHX
HHPHUHVSHFWLYDPHQWHDWLQJLQGRGRVODUHVEUDVLOHLURVHPFRP
FUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRU2QRYRPRGHORGHQHJyFLRVGR*UXSR%,*FRPIRUWH
DERUGDJHPQHVWHVHJPHQWRSUHSDUDXPWHUUHQRFRPPDLRUPDUJHPFRPHUFLDOHHILFLrQFLDGRODGR
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GR$WDFDUHMREXVFDQGRSRWHQFLDOL]DURDWDFDGRGLVWULEXLGRUHWD[DVPDLVUREXVWDVGHILGHOL]DomRGH
FOLHQWHVSRUPHLRGR&OXEHGH&RPSUDVR6DP¶V&OXEDWUDYpVGHXPDSURSRVWD~QLFDGHSURGXWRV
H[FOXVLYRVHGHDo}HVGHJHVWmRGHUHODFLRQDPHQWRFRPRVFOLHQWHV
'HRXWURPRGRD&RPSDQKLDWDPEpPVHSRVLFLRQDGHPDQHLUDH[SUHVVLYDHQWUHRVFRPSHWLGRUHV
UHJLRQDLV$SHVDUGHVHUDWHUFHLUDPDLRUHPSUHVDGRVHWRUQRSDtVR*UXSR%,*YDORUL]DDVIRUWHV
PDUFDVUHJLRQDLVGHVHXSRUWIyOLRPDQWHQGRVXDLGHQWLGDGHHSUR[LPLGDGHGRVFRQVXPLGRUHVORFDLV
DWUDYpVGDVUHGHV%LJ6XSHU%RPSUHoR%RPSUHoR1DFLRQDOH7RGR'LD6XSHUPHUFDGRV2UHVJDWH
HVWUDWHJLFDPHQWH SHQVDGR GHVWDV PDUFDV QDV UHJL}HV 1RUGHVWH H 6XO TXH SRVVXHP IRUWH
UHJLRQDOLVPRLQGLFDPRH[SUHVVLYRSRVLFLRQDPHQWRGRJUXSRSDUDH[SORUDUHVVHVHJPHQWR$RWRGR
PDLVGHORMDVGDHPSUHVDHVWmRHPFLGDGHVFRPPHQRVGHPLOKDELWDQWHVFRPSURYDQGRD
FDSLODULGDGHTXHHVWDEHOHFHDVYDQWDJHQVGHXPFRPSHWLGRUUHJLRQDO
&RPXPPL[GHIRUPDWRVEHPVHOHFLRQDGRR*UXSR%,*HQWmRWHQWDHTXLOLEUDUDHILFLrQFLDORJtVWLFD
HHVFDODGHXPFRPSHWLGRUQDFLRQDOFRPDSUR[LPLGDGHGRVFOLHQWHVHPWRGDVDVFODVVHVVRFLDLVH
PDUFDVORFDLVGHXPSOD\HUUHJLRQDO'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDVHSRVLFLRQDHQWUHXPGRVPDLRUHV
FRPSHWLGRUHVWDQWRQRIRUPDWRGH$WDFDUHMRH&OXEHGH&RPSUDVTXDQWRGH0LQLPHUFDGRVVHQGR
DLQGDDWHUFHLUDPDLRUHPQ~PHURWRWDOGHORMDV
1~PHURGH/RMDV([SDQGLGR ([FOXLQGR3RVWRVH)DUPiFLDV 
ϴϳϱ
ƚĂĐĂƌĞũŽ
ϭϲϵ
,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ
ϭϬϳ

ϰϵϴ
ϯϴϳ
ƚĂĐĂƌĞũŽн
ƚĂĐ͘ĚĞŶƚƌĞŐĂ
Ϯϭϵ
,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ
ϭϬϬ
^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ͕ϱϯ
ŽŶǀĞŶŝġŶĐŝĂ
ϭϮϲ

ĂƌƌĞĨŽƵƌ

^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ
ϯϲϭ

ůƵďĞĚĞŽŵƉƌĂƐ͕ϯϴ
ƚĂĐĂƌĞũŽ͕ϱϮ
,ŝƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ
ϭϬϭ

ŽŶǀĞŶŝġŶĐŝĂ
Ϯϯϴ

'W

^ƵƉĞƌŵĞƌĐĂĚŽ͕ϵϵ
^ŽĨƚŝƐĐŽƵŶƚ͕ϵϳ

ϳϴ

ϲϱ

'ƌƵƉŽŝŐ

ĞŶĐŽƐƵĚ

/ƌŵĆŽƐDƵĨĨĂƚŽ



)RQWHV,QIRUPDo}HV3~EOLFDV'LYXOJDGRSHORVSRUWDLVGDV&RPSDQKLDV

2XWUR DVSHFWR TXH SUHSDUD R *UXSR %,* SDUD FUHVFHU GLDQWH GDV WHQGrQFLDV GR VHWRU p D
2PQLFDQDOLGDGH TXH VH GHVWDFD FRPR XPD JUDQGH RSRUWXQLGDGH GH DXPHQWDU D ILGHOL]DomR GH
FOLHQWHV $ IXQFLRQDOLGDGH GRV DSOLFDWLYRV DOLDGD D HYROXomR ORJtVWLFD WUD] PDLRU FRPRGLGDGH DR
XVXiULR$OLQKDQGRDFRQVXOWDDRVPHOKRUHVSUHoRVRUiSLGRDFHVVRjLQIRUPDomRGRVSURGXWRVD
JHRORFDOL]DomR GDV ORMDV PDLV SUy[LPDV H RV VHUYLoRV YDULDGRV HP SODWDIRUPDV GR HFRVVLVWHPD
GLJLWDOD2PQLFDQDOLGDGHYLUDXPDHVWUDWpJLDHVVHQFLDOSDUDRVJUDQGHVFRPSHWLGRUHVGRVHWRUQD
HUDGLJLWDO$&RPSDQKLDWHPFRPRHVWUDWpJLDLPSOHPHQWDUDRPQLFDOLGDGHHPVXDRSHUDomRQRV
SUy[LPRV DQRV DWUDYpV GH VXDV SODWDIRUPDV SUySULDV TXH HVWmR VHQGR GHVHQYROYLGDV H VHUmR
ODQoDGDVHP
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([SHULrQFLDGH&RPSUDOmnichannel


)RQWH&RPSDQKLD

2PRGHORGHQHJyFLRVGRYDUHMRDOLPHQWDUGHPDQGDXPDyWLPDJHVWmRGRVDWLYRV$QHFHVVLGDGH
GRVJUDQGHVFRPSHWLGRUHVSRUJHULUFHQWHQDVGHPLOKDUHVGHPHWURVTXDGUDGRVGHORMDVSHORSDtV
HYLGHQFLD PDLV XPD RSRUWXQLGDGH GH GLIHUHQFLDomR DWUDYpV GD HVFROKD H JHVWmR GRV PHOKRUHV H
PDLV EHP ORFDOL]DGRV DWLYRV SDUD FRQVHJXLU XPD IRUWH YDQWDJHP FRPSHWLWLYD HP UHODomR D VHXV
FRQFRUUHQWHVGHVHQYROYHQGRPDLRUYDORUSDUDVXDVPDUFDVHLQFOXVLYHVHQGRFDSD]HVGHFDSLWDOL]DU
DWUDYpV GH GtYLGDV FRP OLEHUDomR GH JDUDQWLDV H GD YHQGD GRV DWLYRV WDQWR YLD )XQGRV GH
,QYHVWLPHQWRV ,PRELOLiULRV TXDQWR SDUD SDUFHLURV HVWUDWpJLFRV &RP PDLV GH  PLOK}HV GH P
HVSDOKDGRV SRU  ORMDV H  &HQWURV GH 'LVWULEXLomR TXH RFXSDP  PLO P R *UXSR %,*
FRQVHJXHWUD]HUPDLVXPGLIHUHQFLDOSDUDVXDRSHUDomR
2XWURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDPRFRPSRUWDPHQWRGRVPHUFDGRVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
Benefícios fiscais, incentivos fiscais e regimes especiais
$VVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLD:066XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD
%RPSUHoR6XSHUPHUFDGRVGR1RUGHVWH/WGDH%RPSUHoR%DKLD6XSHUPHUFDGRV/WGDVmREHQHILFLiULDV
GHEHQHItFLRVILVFDLVLQFHQWLYRVILVFDLVHUHJLPHVHVSHFLDLVUHODWLYRVjDSXUDomRGR,&06QD%DKLDHP
3HUQDPEXFRQR0DWR*URVVRGR6XOHP6mR3DXORQR3DUDQiHP6DQWD&DWDULQDHQR5LR*UDQGHGR
6XODOpPGHPXQLFLSDLVGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPRVFRPRUHOHYDQWHVRVVHJXLQWHV
•



5HJLPH (VSHFLDO Q  H  '3& Q
H'3&Q FRQFHGLGRSHOR(VWDGRGH3HUQDPEXFRDRHVWDEHOHFLPHQWR
ILOLDOGD:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRHP-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV3(
&13- Q   SDUD SHUPLWLU L  D IUXLomR GD VLVWHPiWLFD GH WULEXWDomR
HVSHFtILFDSDUDFHQWUDOGHGLVWULEXLomRGHVXSHUPHUFDGRVTXHFRQFHGHFUpGLWRSUHVXPLGR
SDUD GHWHUPLQDGDV RSHUDo}HV QRV WHUPRV GD /HL Q  H GR 'HFUHWR Q
H LL TXHRHVWDEHOHFLPHQWRILJXUHFRPRVXEVWLWXWRWULEXWiULRUHVSRQViYHOSHOR
,&06GHYLGRSHODVVDtGDVVXEVHTXHQWHVGDVPHUFDGRULDVVXMHLWDVDRUHJLPHGDVXEVWLWXLomR
WULEXWiULD9LJHQWHDSDUWLUGHHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR
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•

5HJLPH(VSHFLDOQ '3&Q FRQFHGLGRSHOR(VWDGRGH
3HUQDPEXFR DR HVWDEHOHFLPHQWR ILOLDO GD %RPSUHoR 6XSHUPHUFDGRV GR 1RUGHVWH /WGD
ORFDOL]DGRHP-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV3( &13-Q SDUDSHUPLWLU
L  D IUXLomR GD VLVWHPiWLFD GH WULEXWDomR HVSHFtILFD SDUD FHQWUDO GH GLVWULEXLomR GH
VXSHUPHUFDGRVTXHFRQFHGHFUpGLWRSUHVXPLGRSDUDGHWHUPLQDGDVRSHUDo}HVQRVWHUPRV
GD/HLQHGR'HFUHWRQH LL TXHRHVWDEHOHFLPHQWRILJXUHFRPR
VXEVWLWXWR WULEXWiULR UHVSRQViYHO SHOR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV VXEVHTXHQWHV GDV
PHUFDGRULDVVXMHLWDVDRUHJLPHGDVXEVWLWXLomRWULEXWiULD9LJHQWHDSDUWLUGHH
SRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

•

5HJLPH(VSHFLDOQ '3&Q FRQFHGLGRSHOR(VWDGRGH
3HUQDPEXFR DR HVWDEHOHFLPHQWR ILOLDO GD %RPSUHoR 6XSHUPHUFDGRV GR 1RUGHVWH /WGD
ORFDOL]DGRHP&DERGH6DQWR$JRVWLQKR3( &13-Q SDUDSHUPLWLU L 
D IUXLomR GD VLVWHPiWLFD GH WULEXWDomR HVSHFtILFD SDUD FHQWUDO GH GLVWULEXLomR GH
VXSHUPHUFDGRVTXHFRQFHGHFUpGLWRSUHVXPLGRSDUDGHWHUPLQDGDVRSHUDo}HVQRVWHUPRV
GD/HLQHGR'HFUHWRQH LL TXHRHVWDEHOHFLPHQWRILJXUHFRPR
VXEVWLWXWR WULEXWiULR UHVSRQViYHO SHOR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV VXEVHTXHQWHV GDV
PHUFDGRULDVVXMHLWDVDRUHJLPHGDVXEVWLWXLomRWULEXWiULD9LJHQWHDSDUWLUGHH
SRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

•

5HJLPH (VSHFLDO Q  FRQFHGLGR SHOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR DRV
HVWDEHOHFLPHQWRVILOLDLVSDXOLVWDVGD:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRVHP
(PEX GDV $UWHV &13- Q  ,( Q  &' Q  
,WDSHFHULFDGD6HUUD &13-Q,(Q&'Q 
%DUXHUL &13- Q  ,( Q &' Q   &DMDPDU
&13- Q  ,( Q   H &DMDPDU &13- Q
H,(Q SDUDSHUPLWLUTXHILJXUHPFRPRVXEVWLWXWRV
WULEXWiULRV UHVSRQViYHLV SHOD UHWHQomR H UHFROKLPHQWR GR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV
VXEVHTXHQWHVGHVWLQDGDVDFRQWULEXLQWHVHVWDEHOHFLGRVQR(VWDGRGH6mR3DXORQRVWHUPRV
GR'HFUHWRQHGD3RUWDULD&$7Q9LJHQWHDSDUWLUGH
DWp  FRQWXGR IRL UHTXHULGR SHGLGR GH SURUURJDomR GR UHJLPH TXH DLQGD HVWi
SHQGHQWHGHDQiOLVHGHIRUPDTXHQRVWHUPRVGRDUWGD3RUWDULD&$7QDV
GLVSRVLo}HVGRUHJLPHSHUPDQHFHUmRYLJHQWHVDWpGHFLVmRGDDXWRULGDGHDGPLQLVWUDWLYD

• 5HJLPH(VSHFLDOQFRQFHGLGRSHOR(VWDGRGH6mR3DXORDRHVWDEHOHFLPHQWR

ILOLDOGD:066XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRHP(PEXGDV$UWHV63 &13-Q
 ,( Q  &' Q   SDUD SHUPLWLU TXH ILJXUH FRPR
VXEVWLWXWRWULEXWiULRUHVSRQViYHOSHODUHWHQomRHUHFROKLPHQWRGR,&06GHYLGRSHODVVDtGDV
VXEVHTXHQWHVGHVWLQDGDVDFRQWULEXLQWHVHVWDEHOHFLGRVQR(VWDGRGH6mR3DXORQRVWHUPRV
GR'HFUHWRQHGD3RUWDULD&$7Q9LJHQWHDSDUWLUGH
DWp

• 5HJLPH(VSHFLDOQFRQFHGLGRSHOR(VWDGRGR3DUDQiDRHVWDEHOHFLPHQWRILOLDO
GD :06 6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD ORFDOL]DGR HP 3LQKDLV35 &13- Q
,(Q SDUDSHUPLWLUTXHILJXUHFRPRVXEVWLWXWRWULEXWiULR
UHVSRQViYHOSHODUHWHQomRHUHFROKLPHQWRGR,&06GHYLGRSHODVVDtGDVVXEVHTXHQWHVQRV
WHUPRVGRDUWGR$QH[R,;GR5,&06359LJHQWHDSDUWLUGHDWp

• 7UDWDPHQWR7ULEXWiULR'LIHUHQFLDGR ³77'´ ±,PSRUWDomRILUPDGRHQWUHR(VWDGRGH6DQWD
&DWDULQDHRHVWDEHOHFLPHQWRILOLDOGD:066XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRHP
%DOQHiULR&DPERUL~6& &13-Q,(Q QRVWHUPRVGR
DUW  GR 'HFUHWR Q  H GR DUW  $QH[R  GR 5,&066& SDUD FRQFHGHU RV
VHJXLQWHVEHQHItFLRVILVFDLV L GLIHULPHQWRGR,&06GHYLGRQDLPSRUWDomRGHPHUFDGRULD
GHVWLQDGDjFRPHUFLDOL]DomR LL GLIHULPHQWRSDUFLDOGR,&06LQFLGHQWHQDRSHUDomRLQWHUQD
VXEVHTXHQWH D LPSRUWDomR LLL  FUpGLWR SUHVXPLGR GH ,&06 QD RSHUDomR VXEVHTXHQWH j
LPSRUWDomRGHPHUFDGRULDVSDUDFRPHUFLDOL]DomRH LY DGLVSHQVDGHJDUDQWLDGR,&06
GLIHULGR QD LPSRUWDomR PHGLDQWH SDJDPHQWR DQWHFLSDGR GR ,&06 GHYLGR QD VDtGD
VXEVHTXHQWH9LJHQWHDSDUWLUGHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR
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•


7UDWDPHQWR7ULEXWiULR'LIHUHQFLDGR ³77'´ ±$WDFDGLVWDILUPDGRHQWUHR(VWDGRGH6DQWD
&DWDULQDHRHVWDEHOHFLPHQWRILOLDOGD:066XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRHP
%DOQHiULR&DPERUL~6& &13-Q,(Q QRVWHUPRVGR
DUWLJR%GR$QH[RGR5,&066&TXH L FRQFHGHXDRHVWDEHOHFLPHQWRDFRQGLomRGH
VXEVWLWXWRWULEXWiULRUHVSRQViYHOSHOR,&06LQFLGHQWHQDVRSHUDo}HVLQWHUHVWDGXDLVFRPDV
PHUFDGRULDVGHSHUIXPDULDHSURGXWRVGHKLJLHQHSHVVRDOH LL FRQFHGHXREHQHItFLRILVFDO
GHUHGXomRGDEDVHGHFiOFXORGR,&06QDVRSHUDo}HVHQWUHFRQWULEXLQWHV9LJHQWHDSDUWLU
GHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR


$GHPDLV FRP EDVH HP LQIRUPDo}HV S~EOLFDV H QR kPELWR GD /HL &RPSOHPHQWDU Q  H
&RQYrQLR,&06QIRLSRVVtYHOFRQVWDWDUTXHRV(VWDGRVGH3HUQDPEXFRH6DQWD&DWDULQD
SXEOLFDUDP DV LQIRUPDo}HV GRV UHIHULGRV EHQHItFLRV HP DWHQomR jV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR GRV
GLVSRVLWLYRVGDOHJLVODomRHVWDGXDOTXHHPEDVDPDFRQFHVVmRGRVUHIHULGRVUHJLPHVHVSHFLDLV



•
•

3(LQGLFDGDD/HLQHR'HFUHWRQQR'HFUHWRQH

6& R DUW GR 'HFUHWRQ  R DUW  $QH[R H RDUWLJR % GR$QH[R  GR
5,&066&IRUDPLQFOXtGRVQDOLVWDSDUDFRQYDOLGDomRGR'HFUHWRQEHPFRPR
VHYHULILFDTXHRVEHQpILFRVILVFDLVSUHYLVWRVQRDUWGR'HFUHWRQHQRDUW
$QH[RGR5,&066&IRUDPUHLQVWLWXtGRVSHOD/HLQ


6DOLHQWDPRV TXH HYHQWXDO GHVFXPSULPHQWR GRV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD D IUXLomR GRV UHJLPHV
HVSHFLDLVEHQHItFLRVILVFDLVGDVUHJUDVGHFRQYDOLGDomRRXUHIRUPDGDVOHJLVODo}HVSRGHPLPSDFWDU
QD IUXLomR GRV EHQHItFLRV ILVFDLVUHJLPHV HVSHFLDLV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD DWLYLGDGH GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP

$GHPDLVSDUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVEHQHItFLRVILVFDLVLQFHQWLYRVILVFDLVHUHJLPHVHVSHFLDLV
DFLPDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

$ &RPSDQKLD YLYHQFLD KLVWRULFDPHQWH VD]RQDOLGDGH HP VHX UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO SULQFLSDOPHQWH
SHODV YHQGDV WUDGLFLRQDOPHQWH PDLV LQWHQVDV QR TXDUWR WULPHVWUH pSRFD GH HYHQWRV FRPR ³Black
Friday´HIHVWDVGHILQDOGHDQR$UHFHLWDPpGLDGHYHQGDVGXUDQWHRTXDUWRWULPHVWUHVmRJHUDOPHQWH
DFLPDGDUHFHLWDPpGLDGHYHQGDVGXUDQWHRVRXWURVWULPHVWUHV
$&RPSDQKLDWDPEpPWHPIRUWHVD]RQDOLGDGHHPVHXVUHVXOWDGRVGRVPHVHVGHPDUoRRXDEULOHP
YLUWXGHGRIHULDGRGH3iVFRDHPTXHVmRRIHUHFLGRVSURGXWRVHVSHFtILFRVSDUDDRFDVLmR
H

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
'HVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XP SULQFLSDO LQVXPR HRX PDWpULD SULPD TXH HVWHMD UHODFLRQDGR D XPD
SDUFHODVLJQLILFDWLYDGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVRXGHVXDUHFHLWD
LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

$V FRPSUDV GH SURGXWRV DOLPHQWDUHV H QmR DOLPHQWDUHV SURYHP GH XP JUDQGH Q~PHUR GH
IRUQHFHGRUHVQmRH[LVWLQGRSRUWDQWRGHSHQGrQFLDGHXP~QLFRIRUQHFHGRU
LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XP SULQFLSDO LQVXPR HRX PDWpULD SULPD TXH HVWHMD UHODFLRQDGR D XPD
SDUFHODVLJQLILFDWLYDGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVRXGHVXDUHFHLWD
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH

E

6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
5HJXODPHQWDomR6DQLWiULD
(P kPELWR IHGHUDO D $JrQFLD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD ³$19,6$´  p UHVSRQViYHO SHOD
SURPRomR GD SURWHomR GD VD~GH GD SRSXODomR EHP FRPR SHOR FRQWUROH VDQLWiULR GD FDGHLD GH
SURGXomRHGDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHVHUYLoRVVXEPHWLGRVjYLJLOkQFLDVDQLWiULDLQFOXLQGRRV
DPELHQWHVSURFHVVRVLQVXPRVHWHFQRORJLDVDHOHVUHODFLRQDGRV
'HQWUHRVSURGXWRVVXMHLWRVjYLJLOkQFLDVDQLWiULDGHVWDFDPVHRVDOLPHQWRVFRVPpWLFRVSURGXWRGH
KLJLHQH SHVVRDO SHUIXPHV SURGXWRV SDUD VD~GH H VDQHDQWHV (PSUHVDV TXH SUHWHQGHP SUDWLFDU
DWLYLGDGHVFRPWDLVSURGXWRVGHYHPVHDWHUjVUHJUDVHH[LJrQFLDGD$19,6$DSOLFiYHLVSDUDFDGD
WLSRGHSURGXWRFRPRDGHSHQGHUjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHDXWRUL]Do}HVSDUDIXQFLRQDPHQWR
GDVHPSUHVDV
$ $XWRUL]DomR GH )XQFLRQDPHQWR ³$)(´  DXWRUL]D R IXQFLRQDPHQWR GH HVWDEHOHFLPHQWRV SDUD D
SUiWLFD GH GHWHUPLQDGD DWLYLGDGH DSyV DQDOLVDGR VH DWHQGLGRV RV UHTXLVLWRV WpFQLFRV H
DGPLQLVWUDWLYRVFRQVWDQWHVQD5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGDQGHGHDEULOGH ³5'&
Q´ 9DOHUHVVDOWDUTXHD$19,6$QmRHPLWH$)(SDUDHVWDEHOHFLPHQWRVGRVHWRUDOLPHQWtFLR
HVSHFLILFDPHQWHVHQGRQHFHVViULDDREWHQomRGHOLFHQoDRXDOYDUiVDQLWiULRMXQWRDRyUJmRORFDOGH
YLJLOkQFLDVDQLWiULDFRPSHWHQWHQR(VWDGRRXQRPXQLFtSLR
'HDFRUGRFRPD5'&QDFRPHUFLDOL]DomRYDUHMLVWDGHFRVPpWLFRVSURGXWRVGHKLJLHQH
SHVVRDOSHUIXPHVSURGXWRVSDUDVD~GHGHXVROHLJR SURGXWRPpGLFRRXSURGXWRGLDJQyVWLFRSDUD
XVRin vitro GHXVRSHVVRDOTXHQmRGHSHQGDGHDVVLVWrQFLDSURILVVLRQDOSDUDVXDXWLOL]DomRFRQIRUPH
HVSHFLILFDomRGHILQLGDQRUHJLVWURRXFDGDVWURGRSURGXWRMXQWRj$19,6$ HVDQHDQWHVQmRLPSOLFD
D QHFHVVLGDGH GH REWHQomR GH $)( HVWDQGR RV HVWDEHOHFLPHQWRV TXH UHDOL]DP WDLV DWLYLGDGHV
GLVSHQVDGRVGHVXDREWHQomR
(QWUHWDQWR D DWLYLGDGH GH GLVWULEXLomR TXH FRPSUHHQGH R FRPpUFLR GH SURGXWRV VXMHLWRV D FRQWUROH
VDQLWiULRHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVWDLVFRPRRVSURGXWRVOLVWDGRVQRSDUiJUDIRDFLPDFRPRUHDOL]DGRSHORV
FHQWURVGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDUHTXHU$)(SDUDRUHJXODUGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV
1RkPELWRHVWDGXDOGLVWULWDORXPXQLFLSDORVGHSDUWDPHQWRVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDORFDLV ³9,6$´ 
VmR RV UHVSRQViYHLV SHOD ILVFDOL]DomR GDV Do}HV VDQLWiULDV DWXDQGR HP FRQMXQWR DR FRQWUROH
VDQLWiULRIHGHUDOGHIRUPDGHVFHQWUDOL]DGD
$VVLP HPSUHVDV TXH SUHWHQGDP SUDWLFDU DWLYLGDGHV FRP SURGXWRV VXMHLWRV DR FRQWUROH VDQLWiULR
FRPRSRUH[HPSORFRPpUFLRGHDOLPHQWRVGHYHPWDPEpPVHDWHUjVUHJUDVHH[LJrQFLDVGD9,6$
VLWXDGD QD UHVSHFWLYD XQLGDGH IHGHUDWLYD HP TXH R HVWDEHOHFLPHQWR VH HQFRQWUD FRPR D
QHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHOLFHQFLDPHQWRVDQLWiULRFRQVLVWHQWHQDHPLVVmRGHDOYDUiVDQLWiULRTXH
DXWRUL]DVHXIXQFLRQDPHQWRRXRSHUDomRGHDFRUGRFRPDDWLYLGDGHGHVHQYROYLGD
3DUDDHPLVVmRGRDOYDUiVDQLWiULRVmRUHDOL]DGDVLQVSHo}HVQRORFDOSDUDDQiOLVHGDVFRQGLo}HVGH
DFRQGLFLRQDPHQWRDUPD]HQDPHQWRFRPHUFLDOL]DomRPDQXVHLRWUDQVSRUWHGHSURGXWRVPiTXLQDV
HRX HTXLSDPHQWRV TXH DSUHVHQWHP ULVFRV j VD~GH (VVH DOYDUi VDQLWiULR GHYHUi VHU UHQRYDGR
DQXDOPHQWHPHGLDQWHSDJDPHQWRGHWD[D
,PSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HP UD]mR GD HPHUJrQFLD HP VD~GH S~EOLFD GHFRUUHQWH GR QRYR
&RURQDYtUXV &29,' HPGLYHUVDVORFDOLGDGHVIRLHVWHQGLGRRSUD]RGHYDOLGDGHGDVOLFHQoDV
DOYDUiVRXDXWRUL]Do}HVVHQGRWDPEpPDPSOLDGRRSUD]RGHDQiOLVHGRVSURFHVVRVSDUDREWHQomR
HRXUHQRYDomRGHVWDVOLFHQoDVDOYDUiVRXDXWRUL]Do}HV7DPEpPYLVDQGRjSUHYHQomRDRFRQWUROH
HjPLWLJDomRGDWUDQVPLVVmRGD&29,'HPGHMXQKRGHR0LQLVWpULRGD6D~GHHGLWRX
D3RUWDULDQGHMXQKRGH ³3RUWDULDQ´ TXHHVWDEHOHFHSURWRFRORVVDQLWiULRV
SDUDRIXQFLRQDPHQWRGHPRGRJHUDOGDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVSDUDWRGRVRVVHWRUHV$LQGDHP
kPELWRHVWDGXDOHRXPXQLFLSDOIRUDPGHWHUPLQDGRVSURWRFRORVVDQLWiULRVHVSHFtILFRVDGHSHQGHU
GDDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
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&DVRHVWDEHOHFLPHQWRVVXMHLWRVjVQRUPDVYLROHPRXGHL[HPGHFXPSULODVRXQmRREWHQKDPRX
UHQRYHP DV VXDV OLFHQoDV RX DXWRUL]Do}HV RX DLQGD GHL[HP GH FXPSULU DV UHVSHFWLYDV
FRQGLFLRQDQWHVGHYDOLGDGHSRGHUmRLQFRUUHUHPSHQDOLGDGHVWDLVFRPRDVSUHYLVWDVQD/HLQ
GHGHDJRVWRGH ³/HLQ´ DGYHUWrQFLDPXOWD DWp5SRGHQGRLQFLGLU
HP GREUR HP FDVR GH UHLQFLGrQFLD  DSUHHQVmR GH SURGXWR LQXWLOL]DomR GH SURGXWR LQWHUGLomR GH
SURGXWR VXVSHQVmR GH YHQGDV HRX IDEULFDomR GH SURGXWRFDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR GHSURGXWR
LQWHUGLomRSDUFLDORXWRWDOGRHVWDEHOHFLPHQWREHPFRPRRXWUDVSHQDOLGDGHVHVSHFtILFDVSUHYLVWDV
HPOHJLVODo}HVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV
3RUILPDOJXPDVDWLYLGDGHVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDRDUPD]HQDPHQWRHFRPHUFLDOL]DomR
GHFRVPpWLFRVWDPEpPHVWmRVXMHLWDVDRUHJLVWURILVFDOL]DomRHRXREWHQomRGHOLFHQoDVSHUDQWH
DXWRULGDGHJRYHUQDPHQWDOFRPSHWHQWH WDLVFRPR&RQVHOKRV3URILVVLRQDLV EHPFRPRjDSOLFDomR
GHSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVHPOHJLVODo}HVHVSHFtILFDV IHGHUDLVHVWDGXDLVHRXPXQLFLSDLV 
5HJXODPHQWDomRGR0LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR
Comércio de produtos de origem animal
$FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHRULJHPDQLPDOpXPDDWLYLGDGHUHJXODPHQWDGDSRUPHLRGDV/HLV
)HGHUDLVQGHGHGH]HPEURGH ³/HLQ´ HQGHGHQRYHPEURGH
 ³/HLQ´ TXHGLVS}HPVREUHDVUHJUDVGHLQVSHomRLQGXVWULDOHVDQLWiULDGHVWHWLSRGH
SURGXWR$DWXDomRFRPRHQWUHSRVWRGHFDUQHOHLWHSHVFDGRVRYRVPHOHGHULYDGRVWDPEpPHVWmR
VXMHLWDV DR UHJLVWUR ILVFDOL]DomR HRX REWHQomR GH OLFHQoDV SHUDQWH DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO
FRPSHWHQWH SRU H[HPSOR 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD 6HFUHWDULDV RX 'HSDUWDPHQWRV GH $JULFXOWXUD
GRV(VWDGRV6HFUHWDULDVRX'HSDUWDPHQWRVGH$JULFXOWXUDGRV0XQLFtSLRVÏUJmRVGHVD~GHS~EOLFD
GRV(VWDGRV EHPFRPRjDSOLFDomRGHSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVHPOHJLVODo}HVHVSHFtILFDV
2XWUDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRFRPpUFLRDWDFDGLVWDHGHYDUHMRFRPRDFRPHUFLDOL]DomRGHUDomR
SDUDDQLPDLVGHYHREVHUYDURVGLVSRVLWLYRVGD/HL)HGHUDOQGHGHGH]HPEURGH
³/HLQ´ HGR'HFUHWR)HGHUDOQGHGHGH]HPEURGH ³'HFUHWRQ´ 
TXHGHVFUHYHPDVUHJUDVUHODWLYDVDRVDOLPHQWRVGHVWLQDGRVDRVDQLPDLV2HVWDEHOHFLPHQWRTXH
DSHQDVFRPHUFLDOL]HDUPD]HQHRXGLVWULEXDSURGXWRVGHVWLQDGRVjDOLPHQWDomRDQLPDOILFDLVHQWRGH
UHJLVWURGHYHQGRREULJDWRULDPHQWHFXPSULUDVQRUPDVGHKLJLHQHHVHJXUDQoDGRWUDEDOKREHP
FRPR DWHQGHU DRV UHTXLVLWRV SUHYLVWRV QR DUWLJR  GR 'HFUHWR Q  2V SURGXWRV
FRPHUFLDOL]DGRVGHYHPHVWDUGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVQR0$3$3RUWDQWRpUHVSRQVDELOLGDGHGD
&RPSDQKLDFHUWLILFDUVHGHTXHVRPHQWHFRPHUFLDOL]DUiSURGXWRVGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVSRUVHXV
IDEULFDQWHVRXLPSRUWDGRUHV
&DVRTXDOTXHUHVWDEHOHFLPHQWRLQFRUUDHPDOJXPDLQIUDomRjOHJLVODomRUHIHUHQWHDRVSURGXWRVGH
RULJHP DQLPDO RX FRPHUFLDOL]DomR GH UDomR SDUD DQLPDLV SRGHUi HVWDU VXMHLWD jV VHJXLQWHV
SHQDOLGDGHV L  DGYHUWrQFLD LL  PXOWD YDORU D GHSHQGHU GD JUDYLGDGH GD LQIUDomR FRPHWLGD  LLL 
DSUHHQVmR GH PDWpULDSULPD H SURGXWR DFDEDGR LY  VXVSHQVmR Y  LPSHGLPHQWR RX LQWHUGLomR
WHPSRUiULDRXGHILQLWLYDGHIXQFLRQDPHQWRRXFDVVDomRRXFDQFHODPHQWRGRUHJLVWUR
RENASEM
$ILPGHJDUDQWLUDLGHQWLGDGHHDTXDOLGDGHGRPDWHULDOGHPXOWLSOLFDomRHGHUHSURGXomRYHJHWDO
SURGX]LGRFRPHUFLDOL]DGRHXWLOL]DGRHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDOD/HLQGHGHDJRVWRGH
 ³/HLQ´ LQVWLWXLR6LVWHPD1DFLRQDOGH6HPHQWHVH0XGDV ³6160´ HR'HFUHWR
QGHGHMXOKRGH ³'HFUHWRQ´ DSURYRXVHXUHVSHFWLYRUHJXODPHQWR
(P kPELWR IHGHUDO R 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD 3HFXiULD H $EDVWHFLPHQWR ³0$3$´  p R yUJmR
UHVSRQViYHO SRU SURPRYHU FRRUGHQDU QRUPDWL]DU VXSHUYLVLRQDU DXGLWDU H ILVFDOL]DU DV Do}HV
GHFRUUHQWHVGR6160VHQGRDWULEXtGDFRPSHWrQFLDSULYDWLYDSDUDILVFDOL]DURFRPpUFLRLQWHUHVWDGXDO
HLQWHUQDFLRQDOGHVHPHQWHVHPXGDV-iDHODERUDomRGHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRPSOHPHQWDUHV
UHODWLYRVjSURGXomRGHVHPHQWHVHPXGDVEHPFRPRDILVFDOL]DomRGRFRPpUFLRHVWDGXDOFDEHDRV
(VWDGRVHDR'LVWULWR)HGHUDOVDOYRTXDQGRHVVDILVFDOL]DomRIRUDWULEXtGDDR0$3$SRUVROLFLWDomR
GHXQLGDGHFRPSHWHQWHGD)HGHUDomR
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&RQIRUPHD/HLQHR'HFUHWRQGHQWUHDVDWLYLGDGHVTXHFRPS}HR6160
YHULILFDPVH R 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 6HPHQWHV H 0XGDV ³5(1$6(0´  H R 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH
&XOWLYDUHV ³51&´ 
'HVVDIRUPDDVSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVTXHH[HUFHPDVDWLYLGDGHVGHSURGXomREHQHILFLDPHQWR
HPEDODJHP DUPD]HQDPHQWR DQiOLVH FRPpUFLR LPSRUWDomR H H[SRUWDomR GH VHPHQWHV ILFDP
REULJDGDVjLQVFULomRRXDRFUHGHQFLDPHQWRQR5(1$6(0DGHSHQGHUGDDWLYLGDGHPHGLDQWHD
DSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRVHVSHFtILFRVDR0$3$QRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR'HFUHWRQ
 H SDJDPHQWR GH UHVSHFWLYD WD[D H DQXLGDGH FRQIRUPH R DUWLJR  GR 'HFUHWR Q

7DPEpPVHJXQGRRSDUiJUDIRGRDUWLJRGR'HFUHWRQDLQVFULomRQR5(1$6(0
GHYHVHUREWLGDSRU&DGDVWUR1DFLRQDOGH3HVVRD-XUtGLFD ³&13-´ DLQGDTXHVHWUDWHGHPDWUL]H
ILOLDOORFDOL]DGDVQDPHVPDXQLGDGHGD)HGHUDomR
$ LQVFULomR H R FUHGHQFLDPHQWR QR 5(6$1(0 WHUmR YDOLGDGH GH  WUrV  DQRV H SRGHUmR VHU
UHQRYDGRV SRU LJXDLV SHUtRGRV GHVGH TXH VROLFLWDGRV DWp  VHVVHQWD  GLDV GD GDWD GRV VHXV
YHQFLPHQWRV-iHPFDVRGHDOWHUDomRQRVGDGRVGDLQVFULomRRXGRFUHGHQFLDPHQWRQR5(1$6(0
GHYHVH FRPXQLFDU UHIHULGD DOWHUDomR DR 0$3$ DFRPSDQKDPHQWR GD GRFXPHQWDomR
FRUUHVSRQGHQWHQRSUD]RPi[LPRGH WULQWD GLDVGDRFRUUrQFLD
3URGXWRVTXtPLFRVFRQWURODGRV
'HQWUH DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD R GHVHPSHQKR GH DWLYLGDGHV FRP SURGXWRV
FRQWURODGRV WDPEpP HVWmR VXMHLWDV DR UHJLVWUR ILVFDOL]DomR HRX REWHQomR GH OLFHQoDV SHUDQWH
DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO FRPSHWHQWH EHP FRPR j DSOLFDomR GH SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV HP
OHJLVODo}HVHVSHFtILFDV IHGHUDLVHVWDGXDLVHRXPXQLFLSDLV 
&RPR PHQFLRQDGR DV SHVVRDV ItVLFDV HRX MXUtGLFDV HQYROYLGDV HP DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV j
IDEULFDomRXVRLQGXVWULDOHFRPHUFLDOWUDQVSRUWHPDQXVHLRH[SRUWDomRLPSRUWDomRGHVHPEDUDoR
DGXDQHLUR DUPD]HQDPHQWR H FRPpUFLR GH SURGXWRV TXtPLFRV VmR REULJDGDV D UHJLVWUDU VXDV
DWLYLGDGHVMXQWRDR([pUFLWRHRXGHSDUWDPHQWRVUHOHYDQWHVGD3ROtFLD)HGHUDORX&LYLOGHSHQGHQGR
GHTXDLVVXEVWkQFLDVVmRXWLOL]DGDV
'HDFRUGRFRPD/HLQGHGHGH]HPEURGH ³/HL´ RGHVHPSHQKRGH
DWLYLGDGHVHQYROYHQGRSURGXWRVFRQWURODGRVVHPRVGHYLGRVFHUWLILFDGRVHVHPRFXPSULPHQWRGD
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOSRGHVXMHLWDUD6RFLHGDGHDSyVRGHYLGRSURFHVVROHJDODSHQDOLGDGHV
FRPRHQWUHRXWUDVVDQo}HVFLYLVHFULPLQDLV L DGYHUWrQFLD LL DSUHHQVmRGRSURGXWRFRQWURODGR
LLL VXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGDOLFHQoDSDUDRSHUDU LY UHYRJDomRGHUHJLVWURVHOLFHQoDVH Y 
PXOWDTXHYDULDGH5D5
5HJXODPHQWDomRGD$13DSOLFiYHODRV3RVWRVGH&RPEXVWtYHLV
$DWLYLGDGHGHUHYHQGDYDUHMLVWDGHFRPEXVWtYHLVDXWRPRWLYRVpUHJXODGDSHOD5HVROXomR$13Q
DTXDOGLVS}HTXHWDODWLYLGDGHVRPHQWHSRGHUiVHUH[HUFLGDSRUSHVVRDMXUtGLFDFRQVWLWXtGD
VRE DV OHLV EUDVLOHLUDV TXH WLYHU DXWRUL]DomR GH UHYHQGD YDUHMLVWD GH FRPEXVWtYHLV DXWRPRWLYRV
RXWRUJDGDSHOD$13HTXHDWHQGHUSHUPDQHQWHPHQWHDRGLVSRVWRQDUHIHULGD5HVROXomR
$DXWRUL]DomRSDUDRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHUHYHQGDYDUHMLVWDGHFRPEXVWtYHLVDXWRPRWLYRVGHYH
VHUVROLFLWDGDSRUPHLRGRVLVWHPDGLVSRQtYHOQRSRUWDOGD$132SRVWRUHYHQGHGRUGHFRPEXVWtYHLV
DXWRPRWLYRV ³35&´  VRPHQWH SRGHUi DGTXLULU FRPEXVWtYHLV DXWRPRWLYRV GH GLVWULEXLGRUHV GH
FRPEXVWtYHLVGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRVSHOD$13$OpPGHFRPEXVWtYHLVDXWRPRWLYRVR35&SRGH
UHYHQGHU JiV QDWXUDO YHLFXODU ³*19´  DGTXLULGRV GH FRQFHVVLRQiULDV HVWDGXDLV GH GLVWULEXLomR GH
JiV QDWXUDO FDQDOL]DGR RX GH GLVWULEXLGRUHV GH JiV QDWXUDO OLTXHIHLWR ³*1/´  GH JiV QDWXUDO
FRPSULPLGR ³*1&´ HGHFRPEXVWtYHLVWRGRVDXWRUL]DGRVSHOD$13235&GHYHUiRSWDUHQWUHH[LELU
RXQmRDPDUFDFRPHUFLDOGHXPGLVWULEXLGRUGHFRPEXVWtYHLVOtTXLGRVVHQGRGHDFRUGRFRPDVXD
HVFROKDFRQVLGHUDGR³SRVWREDQGHLUDGR´RX³SRVWREDQGHLUDEUDQFD´
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'HYHUmRDLQGDVHUREVHUYDGDVQRUPDVHHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDVGD$13TXDQWRD L DQiOLVHVItVLFR
TXtPLFDVLQGLFDWLYDVGDTXDOLGDGHGRVFRPEXVWtYHLVOtTXLGRVUHYHQGLGRVLQFOXLQGRFRPSURYDomRGH
FRQWUDWDomR GH ODERUDWyULR FUHGHQFLDGR LL  DQiOLVHV GH TXDOLGDGH GR FRPEXVWtYHO UHFHELGR LLL 
DUPD]HQDPHQWRGHFRPEXVWtYHLV LY PDQXWHQomRGHHTXLSDPHQWRVGHDQiOLVHWHUPRGHQVtPHWUR
PHGLGDSDGUmR H UpJXD PHGLGRUD Y  PDQXWHQomR GH %ROHWLP GH &RQIRUPLGDGH H GH /LYUR GH
0RYLPHQWDomR GH &RPEXVWtYHLV H YL  GLVSRQLELOL]DomRH[LELomR GH LQIRUPDo}HV HJ SUHoRV GRV
FRPEXVWtYHLVLGHQWLILFDomRGHERPEDV 
$GHPDLVD5HVROXomR$13QSUHYrDREULJDomRGRUHYHQGHGRUYDUHMLVWDGHFRPEXVWtYHLV
HPPDQWHUVHXFDGDVWURFRPR³SRVWRUHYHQGHGRU´GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRVXMHLWRjILVFDOL]DomRSRU
SDUWHGD$133DUDWDQWRWRGRVRVGRFXPHQWRVQHFHVViULRVSDUDDRXWRUJDGDDXWRUL]DomRGHYHP
HVWDUYiOLGRVHDWXDOL]DGRVHQmRSRGHPHVWDUFRPVLWXDomRFDQFHODGDLQDSWDRXVLPLODULQFOXLQGR
R$OYDUiGH)XQFLRQDPHQWR/LFHQoDGH2SHUDomR&HUWLILFDGRGR &RUSRGH%RPEHLURV,QVFULomR
(VWDGXDOH&13-
e H[SUHVVDPHQWH YHGDGR DR UHYHQGHGRU YDUHMLVWD GH FRPEXVWtYHLV DXWRPRWLYRV QRV WHUPRV GD
5HVROXomR$13Q L FRQGLFLRQDUDUHYHQGDGHFRPEXVWtYHODXWRPRWLYRRXDSUHVWDomRGH
VHUYLoRDRFRQVXPLGRUjUHYHQGDGHRXWURFRPEXVWtYHODXWRPRWLYRRXjSUHVWDomRGHRXWURVHUYLoR
LL DOLHQDU SHUPXWDU WUDQVIHULU RX FRPHUFLDOL]DU FRPEXVWtYHLV DXWRPRWLYRV FRP RXWUR UHYHQGHGRU
YDUHMLVWD LLL  HVWDEHOHFHU OLPLWHV TXDQWLWDWLYRV SDUD D UHYHQGD GH FRPEXVWtYHLV DXWRPRWLYRV DR
FRQVXPLGRU LY PLVWXUDUSURGXWRV H[FHWRSRUDGLWLYDomR DRFRPEXVWtYHODXWRPRWLYRH Y H[HUFHUD
DWLYLGDGH QR HVWDEHOHFLPHQWR FDVR RV GRFXPHQWRV QHFHVViULRV SDUD D RSHUDomR HVWHMDP IRUD GR
SUD]RGHYDOLGDGHRXTXDQGRFRQVWDUVLWXDomRFDQFHODGDLQDSWDRXVLPLODU
&DVRRUHYHQGHGRUYDUHMLVWDGHFRPEXVWtYHLVDXWRPRWLYRVQmRFXPSUDFRPRGLVSRVWRQD5HVROXomR
$13 Q  DV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV SRGHUmR VHU DSOLFDGDV FRQIRUPH SUHYLVWR SHOD /HL Q
 L PXOWD LL DSUHHQVmRGHEHQVRXSURGXWRV LLL SHUGLPHQWRGHSURGXWRVDSUHHQGLGRV
LY FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRSURGXWRMXQWRj$13 Y VXVSHQVmRGHIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRV
YL VXVSHQVmR WHPSRUiULD WRWDO RX SDUFLDO GH IXQFLRQDPHQWR GH HVWDEHOHFLPHQWR RX LQVWDODomR
YLL FDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHHVWDEHOHFLPHQWRRXLQVWDODomRHRX YLLL UHYRJDomRGHDXWRUL]DomR
SDUDRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGH$VPXOWDVVmRDSOLFDGDVVHJXQGRDLQIUDomRSUDWLFDGDHVXDJUDYLGDGH
YDULDQGRGH5j5
1mRREVWDQWHDVSHQDOLGDGHVDFLPDSDUDDOJXQVWLSRVGHLQIUDo}HVpSUHYLVWDDLQGDDSRVVLELOLGDGH
GHDSOLFDomRGHPHGLGDVFDXWHODUHVGHLQWHUGLomRWRWDORXSDUFLDOGRHVWDEHOHFLPHQWRLQVWDODomR
HTXLSDPHQWRRXREUDHGHDSUHHQVmRGHEHQVHSURGXWRV
5HJXODPHQWDomR,PRELOLiULD
$ RSHUDomR QRUPDO GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GD &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD HQWUH RXWURV IDWRUHV DR
FXPSULPHQWR GDV UHJUDV GH ]RQHDPHQWR DSOLFiYHLV HP FDGD PXQLFtSLR H UHJLmR EHP FRPR j
REWHQomRGHDOYDUiGHOLFHQoDGHXVRHIXQFLRQDPHQWRHPLWLGRSHODPXQLFLSDOLGDGHFRPSHWHQWHH
OLFHQoDGRFRUSRGHERPEHLURVFRPSHWHQWHDXWRUL]DQGRDRSHUDomRUHJXODUGRHVWDEHOHFLPHQWRHP
TXHVWmR
(PUHODomRDWRGRVRVORFDLVRFXSDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVGHYHP
VHUREWLGDVHUHQRYDGDVSHULRGLFDPHQWHDVUHVSHFWLYDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV(VWDEHOHFLPHQWRV
TXHYLROHPHVVHVUHJXODPHQWRVTXHQmRREWHQKDPRXUHQRYHPVXDVOLFHQoDVRXTXHQmRFXPSUDP
FRPVXDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSRGHPHVWDUVXMHLWRVDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVRXFULPLQDLVWDLV
FRPRDLPSRVLomRGHDXWRVGHLQIUDomRPXOWDVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV FXMRYDORUVRPHQWH
pGHWHUPLQDGRQRFDVRHVSHFtILFR FDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVLQWHUGLomR
GR UHVSHFWLYR HVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVH HP TXH D &RPSDQKLD ILFDUi LPSHGLGD GH RSHUDU QR
UHVSHFWLYR LPyYHO DWp D GHYLGD UHJXODUL]DomR SRGHQGR LQFOXVLYH FXOPLQDU QR IHFKDPHQWR
DGPLQLVWUDWLYR GR LPyYHO  QmR SDJDPHQWR GR SUrPLR GR VHJXUR HP HYHQWXDO VLQLVWUR QR LPyYHO H
SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HQWUH RXWUDV VDQo}HV DOpP GD
UHVSRQVDELOLGDGHGHUHSDUDUTXDLVTXHUGDQRVFDXVDGRV
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E
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$LQGDTXHQRVVDVDWLYLGDGHVQmRFDXVHPLPSDFWRVQHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVDRPHLRDPELHQWHWHPRV
GHVHQYROYLGR SUiWLFDV GH FRQVHUYDomR H FRQVFLHQWL]DomR DPELHQWDO 7RGDYLD DWp D GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKDYtDPRVDGHULGRDSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
&XPSULPRV ULJRURVDPHQWH D OHJLVODomR DPELHQWDO YLJHQWH H[LJLQGR GH QRVVRV SDUFHLURV H
IRUQHFHGRUHVHVVHPHVPRSULQFtSLR0DQWHPRVIHUUDPHQWDVHFRQWUROHV TXH YLVDP PLWLJDU ULVFRV
DPELHQWDLVQDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHDFRUGRFRPGLUHWUL]HVPXQGLDLVSDUDRWHPDHGHDFRUGRFRP
DOHJLVODomRYLJHQWH
(VIHUDVGH5HVSRQVDELOLGDGH$PELHQWDO
$ UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV GLYHUVDV H LQGHSHQGHQWHV L 
DGPLQLVWUDWLYD LL FtYHOH LLL FULPLQDO
'L]VHTXHDVWUrVHVIHUDVGHUHVSRQVDELOLGDGHPHQFLRQDGDVDFLPDVmR³GLYHUVDVHLQGHSHQGHQWHV´
SRUTXHSRUXPODGRXPD~QLFDDomRGRDJHQWHHFRQ{PLFRSRGHJHUDUUHVSRQVDELOL]DomRDPELHQWDO
QDVWUrVHVIHUDVFRPFRQVHTXrQFLDVGLYHUVDV3RURXWURODGRDDXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHHP
XPDGHWDLVHVIHUDVQmRLVHQWDQHFHVVDULDPHQWHRDJHQWHGDUHVSRQVDELOLGDGHQDVGHPDLV
5HVSRQVDELOLGDGH$GPLQLVWUDWLYD$PELHQWDO
1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDOD/HL)HGHUDOQ ³/HLGH
&ULPHV$PELHQWDLV´ UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQGLVS}H DUWLJR TXHWRGDDomR
RX RPLVVmR TXH LPSRUWH QD YLRODomR GDV UHJUDV MXUtGLFDV GH XVR JR]R SURPRomR SURWHomR H
UHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWHpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDOLQGHSHQGHQWHPHQWH
GDYHULILFDomRGHFXOSDRXGDHIHWLYDRFRUUrQFLDGHGDQRDPELHQWDO
'H DFRUGR FRP D OHJLVODomR EUDVLOHLUD DV LQIUDo}HV DGPLQLVWUDWLYDV SRGHP VHU SXQLGDV FRP
DGYHUWrQFLDPXOWDVLPSOHVQRYDORUGHDWp5PLOK}HVPXOWDGLiULDDSUHHQVmRGRVSURGXWRVH
VXESURGXWRV REMHWR GD LQIUDomR LQVWUXPHQWRV SHWUHFKRV HTXLSDPHQWRV RX YHtFXORV GH TXDOTXHU
QDWXUH]D XWLOL]DGRV QD LQIUDomR GHVWUXLomR RX LQXWLOL]DomR GR SURGXWR VXVSHQVmR GH YHQGD H
IDEULFDomRGRSURGXWRHPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGHHVXDVUHVSHFWLYDViUHDVGHPROLomRGHREUD
VXVSHQVmR SDUFLDO RX WRWDO GDV DWLYLGDGHV VXVSHQVmR GH EHQHItFLRV ILVFDLV H FDQFHODPHQWR RX
LQWHUUXSomRGHSDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVSRUEDQFRVHVWDWDLVDOpPGHSURLELomR
GHVHUFRQWUDWRSRUHQWHVS~EOLFRV
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLO$PELHQWDO
$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHQFRQWUDVHGHOLQHDGDSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHLQVWLWXtGD
SHOD/HLQ DUWLJR TXHLQVWDXUDDUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDQDPDWpULDRXVHMD
DTXHOD TXH LQGHSHQGH GD H[LVWrQFLD GH FXOSD EDVWDQGR j FRPSURYDomR GR GDQR H GR QH[R GH
FDXVDOLGDGHHQWUHHVVHHDDWLYLGDGHSDUDTXHVHMDFRQILJXUDGDDREULJDomRGHUHSDUDomRDPELHQWDO
2HPSUHHQGHGRULQGHSHQGHQWHPHQWHGDH[LVWrQFLDGHFXOSDGHYHUiLQGHQL]DURXUHSDUDURVGDQRV
FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH H D TXHP IRU UHVSRQViYHO 'HVVD PDQHLUD D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO
DPELHQWDOpDWULEXtGDDTXHPIRUUHVSRQViYHOGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHODDWLYLGDGHFDXVDGRUDGH
GHJUDGDomRDPELHQWDO
$GHPDLV D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO DPELHQWDO p VROLGiULD HQWUH RV DJHQWHV FDXVDGRUHV GR GDQR
DPELHQWDOVHQGRDWULEXtGDDRVUHVSRQViYHLVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHODDWLYLGDGHFDXVDGRUDGH
GHJUDGDomRDPELHQWDO DUWLJRLQFLVR,9GD3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH 'HDFRUGRFRP
DWHRULDGDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDXPGRVDJHQWHVSRGHUiUHVSRQGHUSHORGDQRDPELHQWDOWRWDO
FDEHQGROKH DomR GH UHJUHVVR FRQWUD RV GHPDLV FDXVDGRUHV GR GDQR DPELHQWDO FRP EDVH QRV
SULQFtSLRVTXHUHJHPRGLUHLWRDPELHQWDOEUDVLOHLUR
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'HVVD IRUPD D FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV SDUD SURFHGHU TXDOTXHU VHUYLoR HP QRVVRV
HVWDEHOHFLPHQWRVLQFOXLQGRSRUH[HPSORDGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRQRVLVHQWDGH
UHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHORVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVFDVRHVWHV
QmRGHVHPSHQKHPVXDVDWLYLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDPELHQWDLV
5HVSRQVDELOLGDGH&ULPLQDO
&DVR DV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV FRPSURYHP D RSHUDomR VHP DV GHYLGDV OLFHQoDV DPELHQWDLV
SRGHUHPRV HVWDU VXMHLWRV DR FULPH DPELHQWDO SUHYLVWR QR DUWLJR  GD /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV
SXQtYHO FRP SHQD GH GHWHQomR GRV GLUHWRUHV RX H[HFXWLYRV UHVSRQViYHLV SHOR DWR GH XP D VHLV
PHVHVRXPXOWDRXDPEDVDVSHQDVFXPXODWLYDPHQWH
$/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSUHYrDLQGDRXWURVWLSRVSHQDLVFRPRSRUH[HPSORFDXVDUSROXLomR
GHTXDOTXHUQDWXUH]DRXGDQLILFDUYHJHWDomRHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDVXMHLWRVDVDQo}HVSHQDLV
GHVGH TXH GHYLGDPHQWH FRPSURYDGR R GROR LQWHQomR  RX FXOSD QHJOLJrQFLD LPSUXGrQFLD RX
LPSHUtFLD WDLVFRPR D DVXVSHQVmRWRWDORXSDUFLDOGHDWLYLGDGHVGRUHVSHFWLYRHPSUHHQGLPHQWR
E  D SHUGD GH EHQHItFLRV H LQFHQWLYRV ILVFDLV D VXVSHQVmR GH ILQDQFLDPHQWRV H SURLELomR SDUD
FRQWUDWDU FRP D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD H F  R DSULVLRQDPHQWR GRV GLUHWRUHV RX H[HFXWLYRV
UHVSRQViYHLVSHORDWR
2V GLUHWRUHV DGPLQLVWUDGRUHV H RXWUDV SHVVRDV ItVLFDV TXH DWXHP FRPR QRVVRV SUHSRVWRV RX
PDQGDWiULRVHTXHFRQFRUUDPSDUDDSUiWLFDGHFULPHVDPELHQWDLVDWULEXtGRVj&RPSDQKLDHVWmR
WDPEpP VXMHLWRV QD PHGLGD GH VXD FXOSDELOLGDGH D SHQDV UHVWULWLYDV GH GLUHLWRV H SULYDWLYDV GH
OLEHUGDGH
$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD
SHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDUHODWLYDPHQWHjSHVVRDMXUtGLFDFDXVDGRUDGDLQIUDomRDPELHQWDOVHPSUHTXH
HVVDIRUREVWiFXORDRUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVFDXVDGRVjTXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH
ÈUHDV&RQWDPLQDGDV
$V FRQWDPLQDo}HV GH VROR HRX iJXDV UHSUHVHQWDP SDVVLYRV DPELHQWDLV TXH GHYHP VHU
DGPLQLVWUDGRVFRPFDXWHODXPDYH]TXHDSUHWHQVmRUHSDUDWyULDGRGDQRDPELHQWDOpLPSUHVFULWtYHO
RXVHMDDUHVSRQVDELOLGDGHSRUGDQRDPELHQWDOQmRVHH[WLQJXHSRUGHFXUVRGHSUD]RHWDPSRXFR
SHODVXFHVVmRLQWHUSDUWHV
6mRFRQVLGHUDGDViUHDVFRQWDPLQDGDVDTXHODVTXHFRQWHQKDPTXDQWLGDGHVRXFRQFHQWUDo}HVGH
TXDLVTXHUVXEVWkQFLDVRXUHVtGXRVHPFRQGLo}HVTXHFDXVHPRXSRVVDPFDXVDUGDQRVjVD~GH
KXPDQD DR PHLR DPELHQWH RX D RXWUR EHP D SURWHJHU $ GHWHFomR GH FRQWDPLQDomR H[LJH
SURYLGrQFLDVSRUSDUWHGRVDJHQWHVJRYHUQDPHQWDLVGDVHQWLGDGHVFDXVDGRUDVGRGDQRDPELHQWDO
H GRV SURSULHWiULRV HQYROYLGRV 1HVVH VHQWLGR GHYHUmR VHU DSOLFDGDV PHGLGDV FRUUHWLYDV YLVDQGR
HVWDEHOHFHUQtYHLVGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHLVFRPXPGHWHUPLQDGRXVRIXWXUR
(PkPELWRIHGHUDOD5HVROXomRQGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH ³&21$0$´ 
GLVS}HVREUHFULWpULRVHYDORUHVRULHQWDGRUHVGHTXDOLGDGHGRVRORTXDQWRjSUHVHQoDGHVXEVWkQFLDV
TXtPLFDV H HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV SDUD R JHUHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH iUHDV FRQWDPLQDGDV HP
GHFRUUrQFLDGHDWLYLGDGHVDQWUySLFDV
&XPSUHGHVWDFDUTXHGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDPELHQWDOEUDVLOHLUDRSURSULHWiULRHRXSRVVXLGRU
GH EHP LPyYHO TXH VH HQFRQWUH HP iUHD FRP FRQWDPLQDomR DPELHQWDO ± DTXHODV HP TXH
FRPSURYDGDPHQWH KRXYH SROXLomR RFDVLRQDGD SHOD GLVSRVLomR DF~PXOR DUPD]HQDPHQWR RX
LQILOWUDomR GH VXEVWkQFLDV RX UHVtGXRV ± SRGHUi LQGHSHQGHQWHPHQWH GH WHU VLGR RX QmR R HIHWLYR
FDXVDGRU VHU UHVSRQVDELOL]DGR H FRPSHOLGR D UHDOL]DU D UHPHGLDomR H UHFXSHUDomR GRV GDQRV
DVVRFLDGRVWDQWRSRUyUJmRVDPELHQWDLVTXDQWRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR
9DOHGHVWDFDUTXHDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOUHODFLRQDGDjUHPHGLDomRGDFRQWDPLQDomRGR
VRORHGDViJXDVVXEWHUUkQHDVpREMHWLYDHVROLGiULDDOpPGHVHUFRQVLGHUDGDFRPRXPDREULJDomR
propter rem {QXVTXHDFRPSDQKDRLPyYHO 
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$ GHWHFomR GH FRQWDPLQDomR H[LJH SURYLGrQFLDV SRU SDUWH GRV DJHQWHV JRYHUQDPHQWDLV GDV
HQWLGDGHVFDXVDGRUDVGRGDQRDPELHQWDOHGRVSURSULHWiULRVHQYROYLGRV1HVVHVHQWLGRGHYHUmRVHU
DSOLFDGDV PHGLGDV FRUUHWLYDV YLVDQGR HVWDEHOHFHU QtYHLV GH TXDOLGDGH FRPSDWtYHLV FRP XP
GHWHUPLQDGRXVRIXWXURGHPRGRTXHHYHQWXDOFRPSURYDomRGHFRQWDPLQDomRQRVLPyYHLVHPTXH
D&RPSDQKLDGHVHQYROYHVXDVDWLYLGDGHVSRGHUiLPSDFWDUHP{QXVILQDQFHLURQHVVHVHQWLGR
$OpPGDREULJDomRGHUHSDUDURGDQRDLQGDQDWRDGDGDWUtSOLFHUHVSRQVDELOLGDGHDPELHQWDOFDXVDU
SROXLomRGHTXDOTXHUQDWXUH]DHPQtYHLVWDLVTXHUHVXOWHPRXSRVVDPUHVXOWDUHPGDQRVjVD~GH
KXPDQDRXTXHSURYRTXHPDPRUWDQGDGHGHDQLPDLVRXDGHVWUXLomRVLJQLILFDLYDGDELRGLYHUVLGDGH
FDUDFWHUL]D LQIUDomR DGPLQLVWUDWLYD SDVVtYHO GH PXOWD GH 5  FLQFR PLO UHDLV  D 5
 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
&RPSHWrQFLDGHILVFDOL]DomR$PELHQWDOHLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHV
$FRPSHWrQFLDSDUDILVFDOL]DomRHLPSRVLomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVpFRPXPHSRUWDQWRSRGH
VHU H[HUFLGD SHOD 8QLmR (VWDGRV H 0XQLFtSLRV $ UHJXODPHQWDomR GD PDWpULD WUD]LGD SHOD /HL
&RPSOHPHQWDU ³/&´  Q  GLVWLQJXLX D SUHUURJDWLYD GH LPSRVLomR GH SHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV H[HPSOR DGYHUWrQFLDV PXOWDV HPEDUJRV HWF  FRP EDVH QD FRPSHWrQFLD SDUD
OLFHQFLDPHQWRGDVDWLYLGDGHVHHPSUHHQGLPHQWRVSROXLGRUHVRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHV'HWRGD
IRUPD RV yUJmRV DPELHQWDLV GDV RXWUDV HVIHUDV SRGHP H[HUFHU D FRPSHWrQFLD DGPLQLVWUDWLYD GH
ILVFDOL]DomR FDVR R yUJmR OLFHQFLDGRUILVFDOL]DGRU SHUPDQHoD LQHUWH GLDQWH GR FRQKHFLPHQWR GD
FRQGXWDLQIUDFLRQDORTXHGHYHVHUDQDOLVDGRFDVRDFDVR
$OpPGLVVRR0LQLVWpULR3~EOLFRWDQWR(VWDGXDOTXDQWR)HGHUDOpFRPSHWHQWHSDUDDLQVWDXUDomRGH
SURFHGLPHQWRV LQYHVWLJDWyULRV SUHOLPLQDUHV H LQTXpULWRV FLYLV TXH YLVHP j LGHQWLILFDomR GRV GDQRV
DPELHQWDLVDVHUHPFLYLOPHQWHUHSDUDGRV$VREULJDo}HVGRDJHQWHSROXLGRUSDUDDUHSDUDomRFLYLO
DPELHQWDOSRGHPVHUREMHWRGH7HUPRVGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD 7$& ILUPDGRFRPR0LQLVWpULR
3~EOLFR RX 7HUPRV GH &RPSURPLVVRV 7&V  HYHQWXDOPHQWH ILUPDGRV FRP RV yUJmRV S~EOLFRV
ILVFDOL]DGRUHVGDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDORXPXQLFLSDOFRQIRUPHRFDVR
$LQGD D UHSDUDomR FLYLO GH GDQR DPELHQWDO SRGH VH GDU GH PDQHLUD OLWLJLRVD SRU PHLR GH Do}HV
MXGLFLDLV FROHWLYDV 1R FDVR GD $omR &LYLO 3~EOLFD RV OHJLWLPDGRV SDUD D VXD SURSRVLWXUD VmR
0LQLVWpULR3~EOLFR'HIHQVRULD3~EOLFD8QLmR(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDO0XQLFtSLRVHyUJmRVS~EOLFRV
DPELHQWDLV DOpP GDV DVVRFLDo}HV VHP ILQV OXFUDWLYRV TXH WHQKDP D SURWHomR GR PHLR DPELHQWH
FRPRILQDOLGDGHLQVWLWXFLRQDO,PSRUWDQWHIULVDUTXHDDGRomRGDYLDMXGLFLDOQmRLPSHGHDGHILQLomR
GDVREULJDo}HVFLYLVGHUHSDUDomRGRGDQRTXHSRGHPVHUHVWDEHOHFLGDVHPDFRUGRILUPDGRQRERMR
GRSUySULRSURFHVVR
3RU ILP DSHVDU GH QmR KDYHU UHIHUrQFLD H[SUHVVD HP OHL VHJXQGR HQWHQGLPHQWR FRQVROLGDGR GD
MXULVSUXGrQFLD SiWULD ± VREUHWXGR GR 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD 67-  ± D WXWHOD FROHWLYD GH
UHSDUDomRGRGDQRDPELHQWDOQDHVIHUDFLYLOQmRHVWiVXMHLWDjSUHVFULomR
F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R %UDVLO D SURSULHGDGH GH XPD PDUFD DGTXLUHVH VRPHQWH SRU PHLR GR UHJLVWUR YDOLGDPHQWH
H[SHGLGR SHOR ,13, yUJmR UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR GH PDUFDV H SDWHQWHV H RXWURV GLUHLWRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOVHQGRDVVHJXUDGRDRWLWXODUGHUHJLVWURGHPDUFDVHXXVRH[FOXVLYRHPWRGR
WHUULWyULRQDFLRQDOSRUXPSUD]RGHWHUPLQDGRGHDQRVSDVVtYHOGHVXFHVVLYDVUHQRYDo}HV
'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURRGHSRVLWDQWHWHPDSHQDVXPDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRSDUDXWLOL]DomR
GDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRV(VVDH[SHFWDWLYD
SRGH YLU D QmR VH FRQFUHWL]DU HP GLUHLWR QDV KLSyWHVHV GH L  IDOWD GH SDJDPHQWR GDV WD[DV
UHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR
LLL  QmR FRQWHVWDomR RX QmR FXPSULPHQWR GH H[LJrQFLD IRUPXODGD SHOR yUJmR UHVSRQViYHO SHOR
UHJLVWUR
6RPRVWLWXODUHVHPQRPHSUySULRRXGHQRVVDVVXEVLGLiULDVGHPDUFDVUHJLVWUDGDVHGHSHGLGRVGH
UHJLVWURGHPDUFDMXQWRDR,13,HPGLIHUHQWHVFODVVHVGHVHUYLoRVHSURGXWRVUHODWLYDVjVQRVVDV
DWLYLGDGHVQDVIRUPDVQRPLQDWLYDVHPLVWDLQFOXLQGR³*UXSR%LJ´³%LJ´³%´³%LJ%RPSUHoR´³6XSHU
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%RPSUHoR´ ³1DFLRQDO´ ³0HUFDGRUDPD´ ³0D[[L $WDFDGR´ H ³7RGR 'LD´ $OpP GLVVR XWLOL]DPRV DV
PDUFDV³6DP¶V&OXE´GHWLWXODULGDGHGD:DOPDUW86OLFHQFLDGDVQRkPELWRGR&RQWUDWRGH/LFHQoD
GH8VRTXHSUHYrRGLUHLWRH[FOXVLYRGD&RPSDQKLDGHRSHUDURFOXEHGHFRPSUDV³6DP¶V&OXE´QR
%UDVLODVVLPFRPRXWLOL]DUDV0DUFDV6DP¶V&OXE
1RVVDVPDUFDVVmRUHFRQKHFLGDVHPWRGDUHJLmRGHDWXDomRGD&RPSDQKLD1DKLSyWHVHGHSHUGD
GHWDLVPDUFDVDFUHGLWDPRVTXHQRVVDVDWLYLGDGHVVHULDPDIHWDGDVGHPDQHLUDDGYHUVD
7DPEpPSRVVXtPRVQRPHVGHGRPtQLRVGHLQWHUQHWGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVMXQWRDR5HJLVWUREU
HXWLOL]DGRVFRPRFDQDLVGHLQIRUPDomRDRS~EOLFRLQFOXLQGRRVQRPHVGHGRPtQLR´ZZZELJFRPEU´
³ZZZELJHPFDVDFRPEU´ ³ZZZPD[[LDWDFDGRFRPEU´ H ³ZZZVXSHUPHUFDGRVHPFDVDFRPEU´
$&RPSDQKLDXWLOL]DWDPEpPRGRPtQLR³ZZZVDPVFOXEFRPEU´GHWLWXODULGDGHGHWHUFHLURVSRUPHLR
GHXPFRQWUDWRGHOLFHQoDGHXVR
1RPDLVSRVVXtPRVVRIWZDUHVSUySULRVSDUDDH[HFXomRGHQRVVDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGRVSRU
IXQFLRQiULRV FRQWUDWDGRV QR UHJLPH &/7 H SRU WHUFHLURV GHVHQYROYHGRUHV FRQWUDWDGRV
HVSHFLILFDPHQWH SDUD R VHUYLoR 'HWHPRV RV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHIHUHQWHV DRV
VRIWZDUHVHPTXHVWmR
$OpP GLVVR WDPEpP XWLOL]DPRV VRIWZDUHV GH WLWXODULGDGH GH WHUFHLURV TXH HVWmR GHYLGDPHQWH
OLFHQFLDGRVHVmRXWLOL]DGRVGHQWURGRHVFRSRGHVXDVOLFHQoDVSDUDH[HUFHUQRVVDVDWLYLGDGHV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR DXIHULX UHFHLWDV QR H[WHULRU QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR DXIHULX UHFHLWDV QR H[WHULRU QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR DXIHULX UHFHLWDV QR H[WHULRU QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWDDQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

$&RPSDQKLDGLYXOJDDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV1HODHQFRQWUDPVHLQIRUPDo}HV
VREUHDDWXDomRGR,QVWLWXWR*UXSR%,*HVXDVDWLWXGHVGHLQFHQWLYRj3HFXiULD6XVWHQWiYHOHDR
%HPHVWDU$QLPDO
$EDL[RVHHQFRQWUDPEUHYHVGHVFULo}HVGDVLQLFLDWLYDVSDUDLOXVWUDomRGRHVFRSR
,QVWLWXWR*UXSR%LJ
2,QVWLWXWR*UXSR%,*EXVFDQGRFRQWULEXLUFRPDVFRPXQLGDGHVRQGHDWXDHIRUWDOHFHURVYtQFXORV
FRP S~EOLFRV HVWUDWpJLFRV GH PDLRU YXOQHUDELOLGDGH VRFLDO GHVHQYROYH XP SURJUDPD YROWDGR j
SUHSDUDomRGHMRYHQVSDUDRPXQGRGRWUDEDOKRD(VFROD6RFLDOGR9DUHMRHUHDOL]DDo}HVSDUDR
IRUWDOHFLPHQWR GH RUJDQL]Do}HV VRFLDLV YL]LQKDV jV XQLGDGHV GD HPSUHVD 7DPEpP SURPRYHPRV
Do}HVGHYROXQWDULDGRHQWUHQRVVRVFRODERUDGRUHV
Voluntariado
2,QVWLWXWR*UXSR%,*LQFHQWLYDHDSRLDRHQYROYLPHQWRGHFRODERUDGRUHVGDHPSUHVDHPDo}HVGH
YROXQWDULDGRFRUSRUDWLYR$SULQFLSDOLQLFLDWLYDpR'LDQD&RPXQLGDGHUHDOL]DGRDQXDOPHQWHHTXH
DEUHHVSDoRQDDJHQGDGRVIXQFLRQiULRVHPXPGLDGHWUDEDOKRSDUDDUHDOL]DomRGHDWLYLGDGHVHP
RUJDQL]Do}HVVRFLDLV
2,QVWLWXWRDSRLDDRUJDQL]DomRGDVDo}HVDX[LOLDQGRWDPEpPQRHVWtPXORGRVIXQFLRQiULRVHQD
FRPXQLFDomR$LQLFLDWLYDEXVFDGHVSHUWDUQRVFRODERUDGRUHVDFRQVFLrQFLDGHTXHpSRVVtYHOID]HU
DGLIHUHQoD
Boas Ações
2%RDV$o}HVUH~QHLQLFLDWLYDVOLGHUDGDVSHODVORMDVHSHORVFOXEHVGHFRPSUDVHPEHQHItFLRGDV
FRPXQLGDGHV RQGH HVWmR SUHVHQWHV 2 ,QVWLWXWR *UXSR %,* UHDOL]D D YDOLGDomR GH RUJDQL]Do}HV
VRFLDLVFULDQGRXPDUHGHGHSDUFHLURVHVSDOKDGRVSHOR3DtV
6mRUHDOL]DGRVWURWHVVROLGiULRVFRPDSDUWLFLSDomRGHFDORXURVGDVXQLYHUVLGDGHVTXHDUUHFDGDP
DOLPHQWRV QDV ORMDV H GHVWLQDP D 21*V SDUFHLUDV EHP FRPR GRDo}HV GH SURGXWRV SDUD
RUJDQL]Do}HV VRFLDLV TXH SRVVXHP ED]DUHV TXH FRP D YHQGD GHVVHV LWHQV FDSWDP UHFXUVRV
ILQDQFHLURVTXHUHWRUQDPSDUDRVDWHQGLPHQWRVRIHUHFLGRVDVFRPXQLGDGHVORFDLV
&RPRSURWDJRQLVWDVGHVWDIUHQWHDVXQLGDGHVPRELOL]DPFOLHQWHVHFRODERUDGRUHVQDUHDOL]DomRGH
FDPSDQKDV GH DUUHFDGDomR GH DOLPHQWRV H RXWURV SURGXWRV ± FRPR DJDVDOKRV H EULQTXHGRV HP
Do}HVVD]RQDLV±SDUDGRDomRjVLQVWLWXLo}HV
2XWUDDomRpRDSRLRD%DQFRVGH$OLPHQWRVFRPDGRDomRGHSURGXWRVTXHHVWmRIRUDGRVSDGU}HV
GHFRPHUFLDOL]DomRPDVTXHDLQGDVmRDGHTXDGRVSDUDRFRQVXPR2VEDQFRVSDUFHLURVFROHWDP
WUDQVSRUWDPHGLVWULEXHPRVSURGXWRVSDUDLQVWLWXLo}HVTXHDWHQGHPFULDQoDVDGROHVFHQWHVMRYHQV
HDGXOWRV
&RPDSDQGHPLDGR&29,'R*UXSR%,*FRPRDSRLRGR,QVWLWXWR*UXSR%,*ODQoRXR$WLWXGHV
%,*XPSURMHWRTXHFRQWHPSODGRDo}HVGDHPSUHVDGRVFRODERUDGRUHVHGRVFOLHQWHVHPORMDV
SDUDWUrVRUJDQL]Do}HVSDUFHLUDVGR,QVWLWXWR±R3URJUDPD6HVF0HVD%UDVLOR%DQFRGH$OLPHQWRV
GR5LR*UDQGHGR6XO±%$5*6HD21*$PLJRVGR%HP
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Escola Social do Varejo
$(VFROD6RFLDOGR9DUHMR (69 pXPSURJUDPDLGHDOL]DGRHILQDQFLDGRSHOR,QVWLWXWR*UXSR%LJH
GHVHQYROYLGRHPSDUFHULDFRPR,QVWLWXWR$OLDQoDFRPRREMHWLYRGHSURPRYHUDIRUPDomRSURILVVLRQDO
GHMRYHQVHQWUHHDQRVSDUDRPXQGRGRWUDEDOKRFRPIRFRQRVHJPHQWRGRYDUHMR2SURJUDPD
UHDOL]DFDSDFLWDomRSDUDDFRQTXLVWDGRSULPHLURHPSUHJRIRUPDOHDWHQGHMRYHQVHJUHVVRVRXTXH
HVWHMDPFXUVDQGRRDQRGR(QVLQR0pGLRQDUHGHS~EOLFD(PD(69FRPHPRUDDQRVGH
DWXDomRHMiIRUPRXPLOMRYHQV
$ PHWRGRORJLD GD (69 FRQWULEXL SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH FRPSHWrQFLDV VRFLRHPRFLRQDLV
IXQGDPHQWDLVSDUDRr[LWRGRSURILVVLRQDOGRVpFXORHHVWLPXODRVMRYHQVDSHQVDUHPVHXSURMHWR
GHYLGD2FHUWLILFDGRGD(VFROD6RFLDOGR9DUHMRpHPLWLGRSHOD8QLYHUVLGDGH(VWDGXDOGR&HDUi
FRPRFXUVRGHH[WHQVmR
$IRUPDomRWDPEpPDSUR[LPDRVMRYHQVGRGLDDGLDGDVHPSUHVDV$OpPGDVDXODVSUHVHQFLDLVHD
GLVWkQFLDRVDOXQRVUHDOL]DPYLVLWDVJXLDGDVDORMDVHDR&HQWURGH'LVWULEXLomRGHQRVVDHPSUHVD
H SDUWLFLSDP GR ³$XOmR´ ± XP HQFRQWUR TXH RV UH~QH FRP SURILVVLRQDLV GR JUXSR SDUD WURFDV GH
H[SHULrQFLDVSHVVRDLVHSURILVVLRQDLV2VMRYHQVUHFHEHPRULHQWDomRSDUDDLQVHUomRQRPHUFDGRGH
WUDEDOKR LQFOXLQGR DSRLR SDUD HODERUDomR GH FXUUtFXOR H SUHSDUDomR SDUD HQWUHYLVWDV RQOLQH H
SUHVHQFLDLV'RVMRYHQVTXHWHUPLQDPD(69VmRLQVHULGRVQRPHUFDGRGHWUDEDOKR$UHQGD
IDPLOLDUGRVMRYHQVDXPHQWDGHDDSyVDLQVHUomRQRPHUFDGRGHWUDEDOKR
$WXDOPHQWHDHVFRODSRVVXLWUrVQ~FOHRVQRVPXQLFtSLRVGH2VDVFR 63 6DOYDGRU %$ H5HFLIH
3( 
&RPDSDQGHPLDGR&29,'RSURJUDPDIRLWUDQVIRUPDGRDGLVWkQFLDFRPWRGDIRUPDomR
RQOLQHHGLJLWDO&RPLVVRIRLSRVVtYHOLQFOXLUMRYHQVGH63FDSLWDOHUHJLmRPHWURSROLWDQDGH63QD
WXUPDGH2VDVFRDQWHVUHVWULWDDVUHJL}HVPDLVSUy[LPDV
3HFXiULD6XVWHQWiYHO
$ FHUWH]D GH UHDOL]DU XPD FRPSUD FRQVFLHQWH H RSWDU SRU XPD FDUQH QR SRQWR FHUWR RX VHMD
SURGX]LGDGHQWURGHFULWpULRVVRFLRDPELHQWDLVpUHDOLGDGHSDUDQRVVRVFOLHQWHV6RPRVRSULPHLUR
YDUHMLVWDDPRQLWRUDUGDFDUQHERYLQDRULJLQiULDGRVELRPDV$PD]{QLDH&HUUDGR
7HPRVLPSODQWDGRRFKDPDGR6LVWHPDGH0RQLWRUDPHQWRH*HVWmRGH5LVFRGD&DUQH%RYLQD3RU
FRQWDGHOHJDUDQWLPRVDQRVVRFRQVXPLGRUTXHQmRYHQGHPRVFDUQHERYLQDTXHFRQWULEXDPSDUDR
GHVPDWDPHQWRGD$PD]{QLDHRWUDEDOKRHVFUDYRQHPTXHWHQKDPRULJHPHPiUHDVHPEDUJDGDV
WHUUDVLQGtJHQDVHXQLGDGHVGHFRQVHUYDomR'HSRLVGHVVDH[SHULrQFLDEHPVXFHGLGDH[SDQGLPRV
QRVVRSURJUDPDSDUDWRGRR&HUUDGR
3LRQHLURQRPHUFDGRYDUHMLVWDEUDVLOHLURQRVVRVLVWHPDWHPFRPRGLIHUHQFLDODLQWHJUDomRGHGDGRV
GHJHRUUHIHUHQFLDPHQWRTXHPDSHLDPGHVPDWDPHQWRWHUUDVLQGtJHQDVHXQLGDGHVGHFRQVHUYDomR
DSDUWLUGHLQIRUPDo}HVGDVOLVWDVS~EOLFDVGHiUHDVHPEDUJDGDVHWUDEDOKRHVFUDYR$OpPGLVVRHOH
pUHVSRQViYHOSRUDQDOLVDURVIRUQHFHGRUHVGLUHWRVGHQRVVDHPSUHVD
7RGRVRVGDGRVGHIRUQHFHGRUHVGHFDUQHERYLQDFRPIULJRUtILFRVQRVELRPDV$PD]{QLDH&HUUDGR
HVWmRLQVHULGRVQHVVDIHUUDPHQWD,VVRUHSUHVHQWDPDLVGHPLOID]HQGDVTXHIRUQHFHPJDGRSDUD
FHUFDGHSODQWDVIULJRUtILFDV
%HPHVWDU$QLPDO
&RPRREMHWLYRGHIRPHQWDURFRQVXPRGHDOLPHQWRVVDXGiYHLVSURGX]LGRVSRUXPDFDGHLDSURGXWLYD
SDXWDGDSRUFRQFHLWRVVXVWHQWiYHLVHTXHYDORUL]HPREHPHVWDUDQLPDODQXQFLDPRVHPDEULOGH
RFRPSURPLVVRGHFRPHUFLDOL]DUVRPHQWHRYRVGHJDOLQKDVOLYUHVGHJDLRODV(VVDWUDQVLomR
VHUiFRQFOXtGDHPWRGDVDVORMDVDWp
$FUHGLWDPRVTXHXPDPXGDQoDVLJQLILFDWLYDQDFDGHLDSURGXWLYDGHRYRVQmRYiDFRQWHFHUVHPR
FRPSURPHWLPHQWRGHWRGRVRVVHJPHQWRVHQYROYLGRVLQFOXLQGRSURGXWRUHVLQG~VWULDGHDOLPHQWRV
JRYHUQRYDUHMLVWDVHFRQVXPLGRUHVMiTXHRJUDQGHYDUHMRSDUWLFLSDFRPDSHQDVGDVYHQGDV
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WRWDLVGHRYRVQR%UDVLO(VWDPRVSURQWRVSDUDHPSDUFHULDFRPRUJDQL]Do}HVQmRJRYHUQDPHQWDLV
21*V SURPRYHUXPPRYLPHQWRTXHUH~QDWRGRVHVVHVVHJPHQWRVYLVDQGRDGLIXQGLUSUiWLFDVTXH
YDORUL]HPREHPHVWDUDQLPDO
/RJtVWLFD5HYHUVD
2LQFHQWLYRDRDSULPRUDPHQWRGDFDGHLDGHYDORUGRYDUHMRQmRWHUPLQDFRPDFRPHUFLDOL]DomRGRV
LWHQVQDVGLYHUVDVORMDVGDUHGH$UHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHQJOREDWRGRR
FLFOR GH YLGD GRV SURGXWRV 3RU LVVR EXVFDVH HVWLPXODU RV FRQVXPLGRUHV D DGRWDUHP SUiWLFDV
VXVWHQWiYHLVWDPEpPQRSyVFRQVXPRHDVHPSUHVDVIRUQHFHGRUDVDHOHYDUHPRSDGUmRGHJHVWmR
DPELHQWDOHPVHXVQHJyFLRV
&OLHQWHVVmRLQFHQWLYDGRVDSDUWLFLSDUHPDWLYDPHQWHGRSURFHVVROHYDQGRjVORMDVRVPDWHULDLVTXH
GHYHPWHUXPDGHVWLQDomRGLIHUHQFLDGDFRPRpRFDVRGHHOHWURHOHWU{QLFRVOkPSDGDVIOXRUHVFHQWHV
HHPEDODJHQVGHSURGXWRVHPJHUDO
Embalagens
$GRWDU KiELWRV VXVWHQWiYHLV H REWHU GHVFRQWRV HP GLYHUVRV SURGXWRV H VHUYLoRV FRPR FUpGLWR QR
FHOXODU SDUDRVFOLHQWHVGDVORMDVGD&RPSDQKLDLVVRMipXPDUHDOLGDGH(PSDUFHULDFRPDVWDUWXS
0ROpFRRODEXVFDVHLQFHQWLYDURGHVFDUWHFRQVFLHQWHGHUHVtGXRV,VVRMiGLVSRQtYHOQDVORMDV0D[[L
7DERmR%,*2VDVFRH%,*3DFDHPEX6mR3RQWRVGH(QWUHJD9ROXQWiULD 3(9 GHHPEDODJHQVGH
SURGXWRVHPJHUDORQGHFOLHQWHVSRGHPWURFDUUHFLFOiYHLVSRUSRQWRVHPXPSURJUDPDGHILGHOLGDGH
$OpPGHFRQWULEXLUSDUDXPIXWXURPHOKRUDROHYDUHPRPDWHULDOHVHFDGDVWUDUHPQRDSOLFDWLYRGD
0ROpFRROD GLVSRQtYHOHPGXDVORMDVGHDSOLFDWLYRV RVFOLHQWHVDFXPXODPSRQWRVTXHSRGHPVHU
WURFDGRVSRUFUpGLWRVHPELOKHWHVGHWUDQVSRUWHXUEDQRRXXVDGRVHPDSOLFDWLYRVHSDUDUHFDUJDGH
FHOXODUDOpPGHGLYHUVRVRXWURVSURGXWRV
$SyV VHUHP GHSRVLWDGDV QR 3(9 DV HPEDODJHQV VmR VHSDUDGDV SUHQVDGDV H DFXPXODGDV SHOD
XQLGDGHGD0ROpFRRODQDSUySULDORMD)HLWRLVVRRVPDWHULDLVVmRHQFDPLQKDGRVDRVUHFLFODGRUHV
TXHRVWUDQVIRUPDPHPPDWpULDSULPD2VRSHUDGRUHVTXHILFDPQRVFRQWrLQHUHVSDUDDX[LOLDURV
FOLHQWHVHUHFHEHURVPDWHULDLVVmRH[FRRSHUDGRVHFDWDGRUHV$VVLPRSURJUDPDWDPEpPYLDELOL]D
DIRUPDOL]DomRGDPmRGHREUDHQYROYLGDHPUHFLFODJHPHPXPPRGHORGHPLFURIUDQTXLDFRPXPD
PHOKRUDQDUHQGDGRVFDWDGRUHV
$H[SHFWDWLYDpTXHD&RPSDQKLDFRQWLQXHUHFHEHQGRHPWRUQRGHWRQHODGDVGHUHVtGXRVSRU
PrV
Lâmpadas fluorescentes
(P SDUFHULD FRP D HPSUHVD 5HFLFOXV D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D 3RQWRV GH (QWUHJD 9ROXQWiULD
3(9V  GH OkPSDGDV IOXRUHVFHQWHV HP  ORMDV TXH Vy HP  UHFHEHUDP PDLV GH  PLO
XQLGDGHV
'HYLGR j SUHVHQoD GH PHUF~ULR HP VXD FRPSRVLomR HVVH WLSR GH OkPSDGD UHTXHU GHVWLQDomR
HVSHFtILFD2PHUF~ULRpXPPHWDOQRFLYRDRPHLRDPELHQWHHjVD~GHSRGHQGRFDXVDUGDQRVDRV
ULQV ItJDGR H VLVWHPD QHUYRVR FHQWUDO DOpP GH VLQWRPDV FRPR SHUGD GD YLVmR SHULIpULFD H
FRRUGHQDomRPRWRUDSHUWXUEDo}HVVHQVRULDLVHIUDTXH]DPXVFXODU6HJXQGRR0LQLVWpULRGD6D~GH
HPDOJXQVFDVRVSRGHDFDUUHWDUVHTXHODVLUUHYHUVtYHLVHDWpFDXVDUDPRUWH
&RPDGHVWLQDomRFRUUHWDGDVOkPSDGDVIOXRUHVFHQWHVRVFRPSRQHQWHVVmRVHSDUDGRVHUHXWLOL]DGRV
QD IDEULFDomR GH QRYRVSURGXWRV H RPHUF~ULR GHSRLVGHH[WUDtGR p UHFXSHUDGR HPVHX HVWDGR
OtTXLGRHOHPHQWDU2VSRQWRVGHHQWUHJDYROXQWiULDVmRGLYXOJDGRVQRVtWLRHOHWU{QLFRGD&RPSDQKLD
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Eletroeletrônicos
$&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]D3RQWRVGH(QWUHJD9ROXQWiULD 3(9V GHHOHWURHOHWU{QLFRVHPDomRIHLWD
HPSDUFHULDFRPD*UHHQ(OHWURQ$SyVDFROHWDRPDWHULDOpGHVWLQDGRSDUDUHFLFODJHPRQGHRV
DSDUHOKRVVmRGHVFDUDFWHUL]DGRVHVHXVFRPSRQHQWHVUHXWLOL]DGRVQDIDEULFDomRGHQRYRVSURGXWRV
2V HOHWURHOHWU{QLFRV SUHFLVDP GH GHVWLQDomR GLIHUHQFLDGD SRUTXH TXDQGR GHVFDUWDGRV GH IRUPD
LQFRUUHWDSRGHPOLEHUDUVXEVWkQFLDVWy[LFDV SULQFLSDOPHQWHPHWDLV HSROXLUPDQDQFLDLVRVRORD
YHJHWDomRHDDWPRVIHUD
6HJXQGR HVWXGRV D H[SRVLomR D HVVHV PHWDLV SRGH SURYRFDU SUREOHPDV UHVSLUDWyULRV GDQRV DR
VLVWHPDQHUYRVRULQVHItJDGRHHPDOJXQVFDVRVFDXVDUFkQFHU2VSRQWRVGHHQWUHJDYROXQWiULD
VmRGLYXOJDGRVQRVtWLRHOHWU{QLFRGD&RPSDQKLD
$WXDOPHQWHQmRKiGLYXOJDomRDQXDOGHUHODWyULRLQWHJUDGRSHOD&RPSDQKLD2XWURVVLPHPGH
VHWHPEURGHD&RPSDQKLDILQDOL]RXVHXLQYHQWiULR*+*DFHUFDGDVHVWDWtVWLFDVGHHPLVV}HV
GHSROXHQWHV
E
0HWRGRORJLD
VRFLRDPELHQWDLV

VHJXLGD

SHOD

&RPSDQKLD

QD

HODERUDomR

GDV

LQIRUPDo}HV

$PHWRGRORJLDSDUDLQIRUPDo}HVVREUHDVSDXWDVQmRpXQLILFDGDWHQGRHPYLVWDVXDGLYHUVLGDGH
$LQGDFRPRUHVVDOWDGRQRLWHP³D´DGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVQmRpREMHWRGHUHODWyULRLQWHJUDGR
DQXDO$&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DLQIRUPDo}HVSRUYHtFXORVRQOLQHPHQFLRQDGRVQRLWHP³D´DFLPD
FRQIRUPHGHPDQGDGRSRUVXDUHOHYkQFLD
&RPR QmR Ki UHODWyULR DQXDO QmR VmR VHJXLGRV RV REMHWLYRV GH GHVHQYROYLPHQWR VXVWHQWiYHO GD
218 VHQGR TXH IXWXUDPHQWH HOHV SRGHUmR VHU FRQVLGHUDGRV HP HYHQWXDO UHODWyULR DQXDO D VHU
GHVHQYROYLGRSHOD&RPSDQKLD
$FHUFDGRLQYHQWiULR*+*VXDPHWRGRORJLDVHJXHRSDGUmRGDVGHPDLVHPSUHVDVTXHHODERUDPWDO
LQYHQWiULRHSRGHVHUFRQVXOWDGDHPKWWSZZZJKJSURWRFROEUDVLOFRPEUIHUUDPHQWDGHFDOFXOR
F
,QGLFDUVHDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH
$SHQDVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDR,QVWLWXWR*UXSR%LJVmRDXGLWDGDVSRUHQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH
G
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVDV
LQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
$ &RPSDQKLD GLYXOJD LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV HP VHX ZHEVLWH KWWSVZZZELJFRPEU
DFHVVDQGRDDED³5HVSRQVDELOLGDGH&RUSRUDWLYD´HVHXVUHVSHFWLYRVFRQWH~GRV
(VVHDQRR,QVWLWXWR*UXSR%LJFRPSOHWDDQRVGHDWXDomRHODQoDPRVXPKRWVLWHSDUDFRPHPRUDU
HVVDGDWDKWWSVLQVWLWXWRJUXSRELJFRPEU
&RPUHODomRj(VFROD6RFLDOGR9DUHMRDLQLFLDWLYDGLVS}HGHSiJLQDSUySULDQDUHGHVRFLDO)DFHERRN
KWWSVZZZIDFHERRNFRPHVYQDFLRQDO DOpP GH XPD SiJLQD QR *,)( ± *UXSR GH ,QVWLWXWRV
)XQGDo}HV (PSUHVDULDLV KWWSVJLIHRUJEUDVVRFLDGRVLQVWLWXWRJUXSRELJ H QR ,QVWDJUDP
#HVYQDFLRQDO
3RU
ILP
R
LQYHQWiULR
*+*
GD
&RPSDQKLD
KWWSVZZZUHJLVWURSXEOLFRGHHPLVVRHVFRPEUSDUWLFLSDQWHV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&RQWUDWRV5HOHYDQWHV
(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDFHOHEURXRFRQWUDWRGHOLFHQoDGHXVR³6DP¶V&OXE,QWHOOHFWXDO
3URSHUW\/LFHQVH$JUHHPHQW´ ³&RQWUDWRGH/LFHQoDGH8VR´ ILUPDGRFRPD:DOPDUW,QFH:DOPDUW
$SROOR //& ³/LFHQFLDGRUHV´  SRU PHLR GR TXDO D &RPSDQKLD SDVVRX D WHU R GLUHLWR H[FOXVLYR GH
RSHUDURFOXEHGHFRPSUDV³6DP¶V&OXE´QR%UDVLODVVLPFRPRXWLOL]DUDV0DUFDV6DP¶V&OXE2
&RQWUDWR GH /LFHQoD GH 8VR SUHYr D OLFHQoD H[FOXVLYD QmR WUDQVIHUtYHO SRU SUD]R GHWHUPLQDGR H
PHGLDQWHSDJDPHQWRGHUR\DOWLHVSDUDXWLOL]DomRGDV0DUFDV6DP¶V&OXEHSDUDRSHUDUGLUHWDPHQWH
SRUPHLRGHXPDRXPDLVVXEVLGLiULDVRXLQGLUHWDPHQWHFRQIRUPHGLVSRVWRQR&RQWUDWRGH/LFHQoD
GH8VRR³6DP¶V&OXE%UD]LO%XVLQHVV´QRVORFDLVOLFHQFLDGRVSDUDYHQGDGHSURGXWRVHVHUYLoRV
³6DP¶V&OXE´$OLFHQoDLQFOXLDXWLOL]DomRGDVPDUFDVHPFRQH[mRFRPDRSHUDomRGR³6DP¶V&OXE
%UD]LO%XVLQHVV´XWLOL]DomRGRVQHJyFLRVMiH[LVWHQWHVLQVWDODo}HVHPEDODJHQVZHEVLWHVPDWHULDLV
GHPDUNHWLQJHTXLSDPHQWRVPiTXLQDVHRXWURVPDWHULDLVTXHFRQWHQKDPDV0DUFDV6DP¶V&OXE
(PGHVHWHPEURGHQRVVDVXEVLGLiULD:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD ³:0%´ QD
TXDOLGDGHGHORFDWiULDFHOHEURXFRP1RUPDQGLD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$H'XQNLUN
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$QDTXDOLGDGHGHORFDGRUDVFRQWUDWRVGHORFDomRDWtSLFRV
RVTXDLVYLJRUDPSRUXPSUD]RGH TXLQ]H DQRVSURUURJiYHLVSRURXWURV TXLQ]H DQRVHD
:0%GHYHjVSURSULHWiULDVDOXJXpLVDFRUGDGRVHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRSDUDORFDo}HVDWtSLFDV
(P  GH RXWXEUR GH  QRVVD VXEVLGLiULD :0% DVVLQRX PHPRUDQGR GH HQWHQGLPHQWRV QmR
YLQFXODQWHFRPJHVWRUDGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRHVWDEHOHFHQGRDVGLUHWUL]HVHSULQFLSDLVWHUPRV
SDUD D DVVLQDWXUD GH FRQWUDWRV GH ORFDomR DWtSLFRV WHQGR SRU REMHWR FHUWRV LPyYHLV DWXDOPHQWH
XWLOL]DGRVSHOD:0% RXRXWUDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLD HPVXDVRSHUDo}HVHTXHVmRQHVWD
GDWDGHSURSULHGDGHGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHORDFLRQLVWDFRQWURODGRUHDFLRQLVWDUHOHYDQWHGD
&RPSDQKLD 2 PHPRUDQGR GH HQWHQGLPHQWRV QmR YLQFXODQWH HVWDEHOHFH GHWHUPLQDGDV FRQGLo}HV
SUHFHGHQWHVSDUDDDVVLQDWXUDGHWDLVFRQWUDWRVGHORFDomRGHQWUHHODVDUHDOL]DomRGHGLOLJrQFLD
SHODFRQWUDSDUWHVLJQDWiULDGRPHPRUDQGR2PHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVHVWDEHOHFHTXHTXDQGR
HVHIRUHPDVVLQDGRVRVFRQWUDWRVGHORFDomRDWtSLFDYLJRUDUmRSRUXPSHUtRGRGH TXLQ]H DQRV
SURUURJiYHLVSRU PDLV TXLQ]H  DQRV HP FDVR GH SURUURJDomR HVWDVH GDULDVRER UHJLPH GH
ORFDomRWtSLFD HD:0% RXRXWUDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDTXHXWLOL]DUHPRVLPyYHLVFRQIRUPH
R FDVR  GHYHUi mR  SDJDU jV SURSULHWiULDV DOXJXpLV DFRUGDGRV HP FRQGLo}HV GH PHUFDGR SDUD
ORFDo}HVDWtSLFDV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVLPSDFWRVQDUHFHLWDGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHVGRVDOXJXHLVGRV
FRQWUDWRVDFLPDYLGHLWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OpPGDVLQIRUPDo}HVGLVSRVWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWH
LWHP
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1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDO QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H TXH QmR WHQKDP VLGR PHQFLRQDGDV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HVGHDFRQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWRUHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLD
RXSRUVXDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
Entendemos que nossos principais ativos relevantes são os imóveis nos quais nossas lojas e centros
de distribuição estão localizados, incluindo todas as benfeitorias e demais melhorias na edificação,
além dos demais ativos fixos que compõem nossa operação, tais como equipamentos, construções,
instalações e mobiliário, todos também localizados em nossos imóveis.
A tabela abaixo lista os ativos imobilizados que consideramos relevantes, com base nos seguintes
critérios: (i) imóveis onde se localizam a nossa sede e os demais escritórios administrativos; (ii) as
lojas; e (iii) os centros de distribuição. Além disso, a tabela também indica a cidade e estado onde
se localiza o ativo imobilizado, o tipo e formato de negócio operado no imóvel e, por fim, a área total.
Cidade

Estado

Formato

Endereço

Tipo de
Propriedade

Área
total

ITAPECERICA
DA SERRA

SP

CD Refrio

Rodovia Regis Bittencourt, Km 293,5,
Itapecerica da Serra, SP

Operação
Terceira

12.500

EMBU DAS
ARTES

SP

CD Embu, SP

R Pataxos,1540 JD Magali, Embu das
Artes, SP

Alugado

45.487

PORTO ALEGRE

RS

CD Sertório
RS

Rua Sergio Dietrich, 913 - Sarandi - Porto
Alegre, RS

Próprio

49.933

PINHAIS

PR

CD Pinhais PR

Rua Mandaguari, 617, Bairro: Pedro
Demeterco, Pinhais, PR

Alugado

39.000

COLOMBO

PR

CD Friozem
PR

Estrada da Graciosa 503, Atuba,
Colombo, PR

Operação
Terceira

4.000

BALNEARIO
CAMBORIU

SC

CD Maxxi SC

Rodovia: BR 101, 10001, KM 138, São
Judas Tadeus, Balneário Camboriú, SC,

Alugado

13.161

NOVA SANTA
RITA

RS

CD Reiter
NSR RS

Rua Max Bloedow, 241, Bairro: Floresta,
Nova Santa Rita, RS

Operação
Terceira

2.700

NOVA SANTA
RITA

RS

CD Maxxi NSR
RS

R da Pedreira 54, Nova sta Rita, RS

Alugado

29.703

JABOATÃO DOS
GUARARAPES

PE

CD Muribeca
PE

Próprio

89.533

CABO DE
SANTO
AGOSTINHO

PE

CD Trino PE

Operação
Terceira

2.000

SALVADOR

BA

CD Piarajá BA

Próprio

82.938

SIMÕES FILHO

BA

CD Friozem
BA

Operação
Terceira

4.100

CAJAMAR

SP

CD Cajamar

Alugado

49.972

Santo André

SP

CD Maxxi
Sto.André,SP

Avenida dos Estados, 8500, Anexo B,
Santo André, SP

Própria

4.200

Salvador

BA

HO

Avenida Antonio Carlos Magalhaes, SN,
Pituba, Salvador

Alugada / Própria

1.185

Recife

PE

HO

R Dona Xavier, 35, Recife, PE

Própria

8.524

Av. Eixo de Integração SN, SN Muribeca - Jaboatão dos Guararapes PE
Jaboatão dos Guararapes, PE
ROD BR-101 SUL, 3.791, KM 92.001 A
95.005 BL D SALA 12 - DISTRITO
INDUSTRIAL SANTO ESTEVAO
Rod. Salvador Feira, BR 324, Km 08 Pirajá - Salvador, BA
ROD BA-093, Nº 4.120, SALA
WALMART, CÂMARAS 2, 3 E 4,
PALMARES
Av Dr Antônio João Abdalla, lote Área A,
Quadra 0, 260, Bairro dos Cristais,
Loteamento Sítio dos Paes, Parte 01,
Cajamar, SP
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Porto Alegre

RS

HO

Avenida: Sertorio, 6600 - Sobre Loja,
Bairro: Sarandi,POA,

Própria

3.802

Barueri

SP

HO

Avenida : Tucunaré, 125-Bairro Alphaville
- Cidade: Barueri - CEP 06460-020

Alugada RE

23.111

Goiânia

GO

Fechada para
Conversão Maxxi

Independencia - Sn - Q2 Lotes 0

Alugada RE

13.300

Piracicaba

SP

Fechada para
Conversão Sam's

Trinta E Um De Marco - 310 -

Alugada RE

17.862

Natal

RN

Fechada para
Conversão Maxxi

Av Prudente De Morais,3720

Alugada / Própria

18.349

Franca

SP

Fechada para
Conversão Maxxi

Dr Antonio Barbosa Filho - 181 -

Alugada RE

9.197

Salvador

BA

Fechada para
Conversão Maxxi

Av Mario Leal Ferreira,300

Própria

12.500

Campo Grande

MS

Sam's

Mato Grosso - 1959 -

Alugada

11.800

Blumenau

SC

Fechada para
Conversão Sam's

R Sete De Setembro,2883

Própria

18.895

Belo Horizonte

MG

Fechada para
Conversão Sam's

Av Portugal - 5500 -

Alugada RE

7.485

Sorocaba

SP

Fechada para
Conversão Sam's

Antonio Carlos Comitre - 80 -

Alugada

8.321

Presidente
Prudente

SP

Fechada para
Conversão Sam's

Av Salim Farah Maluf - 17 -

Alugada

9.339

São José do Rio
Preto

SP

Fechada para
Conversão Sam's

Jose Munia - 4501 -

Alugada RE

10.577

Itu

SP

Fechada para
Conversão Maxxi

Av Doutor Ermelindo Maffei - 945 -

Alugada RE

15.811

Camaçari

BA

Fechada para
Conversão Maxxi

Av Comercial, S/N

Própria

7.444

Jacareí

SP

Hipermercado

Avenida Siqueira Campos, 1265

Alugada RE

15.328

Joinville

SC

Hipermercado

R Orestes Guimaraes,720

Alugada

17.354

Bauru

SP

Hipermercado

Chauim Mauad - 2100 -

Alugada

13.617

Caxias Do Sul

RS

Hipermercado

R Marques Do Herval,859

Alugada

23.416

Cabo de Santo
Agostinho

PE

Cash & Carry

Rod Pe 60, Km 2, 1189

Alugada

5.236

Maceió

AL

Cash & Carry

Av Durval De Gois Monteiro,9207

Própria

13.217

Teresina

PI

Cash & Carry

Av. Deputado Paulo Ferraz, 5695

Alugada

7.066
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Olinda

PE

Cash & Carry

Av Doutor Jose Augusto Moreira,2221

Alugada RE

4.569

Salvador

BA

Supermercado

R Conde De Porto Alegre,32

Própria

7.716

Guarulhos

SP

Hipermercado

Jose Bernardo Medeiros - 237 -

Alugada RE

12.381

Mogi Guaçu

SP

Hipermercado

Dos Trabalh - 3400 - Anexo A

Alugada RE

8.074

São Bernardo Do
Campo

SP

Hipermercado

Mal Deodoro - 2785 -

Alugada

19.164

Florianópolis

SC

Cash & Carry

Rod Br 282, Marginal Oeste, Via
Expr,S/N Loja 15

Própria

3.597

Aracaju

SE

Hipermercado

Av Goncalo Prado Rolemberg, 1540

Alugada

9.001

Porto Alegre

RS

Hipermercado

Av Eduardo Prado,330 Predio 1 Bloco 3
Loja Ancora 01

Própria

10.000

Curitiba

PR

Hipermercado

Avenida Comendador Franco, 3449

Alugada RE

13.837

Brasília

DF

Hipermercado

Sia Sul Tr - Sn - Lt05 Bla

Alugada RE

10.480

Indaiatuba

SP

Cash & Carry

Rua Ely Lopes de Souza, 705

Alugada RE

5.244

Brasília

DF

Sam's

Av. Stn - Sn - Lote I

Alugada

9.396

São Paulo

SP

Sam's

Av. Doutor Gastão Vidigal, 2345

Alugada

10.567

Aracaju

SE

Sam's

Avenida Deputado Silvio Teixeira, 870

Própria

9.896

São Paulo

SP

Cash & Carry

Avenida Joaquina Ramalho, 340

Alugada

8.655

São Paulo

SP

Sam's

Avenida Prof Francisco Morato, 2585

Alugada

6.745

Santo André

SP

Cash & Carry

Avenida dos Estados, 8500

Alugada RE

12.077

Canoas

RS

Cash & Carry

Av Guilherme Schell,8800

Alugada

9.912

Garanhuns

PE

Discount
Compact
Hypermarket

Rua Doutor José Mariano, 610

Alugada

4.279

Campina Grande

PB

Discount
Compact
Hypermarket

Rua Almirante Barroso, S/N

Alugada

4.548

São Lourenço da
Mata

PE

Discount
Compact
Hypermarket

Av. Dr. Pedro Augusto Corrêa de Araújo,
295 - Centro

Alugada RE

4.810

Vitória de Santo
Antão

PE

Discount
Compact
Hypermarket

Av. Henrique de Holanda, 01

Alugada

6.101
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Paulista

PE

Discount
Compact
Hypermarket

Av. Prefeito Geraldo Pinho Alves, s/n

Própria

6.118

Uruguaiana

RS

Hipermercado

Duque De Caxias,3447

Alugada

6.633

Olinda

PE

Soft Discount

Av Chico Science,175 - Galpão A

Própria

552

Itapecuru Mirim

MA

Soft Discount

Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues,
350

Própria

1.606

Mossoró

RN

Hipermercado

Av Diocesana,2360

Alugada

6.650

Assis

SP

Hipermercado

Avenida Otto Ribeiro, 1800, loja 101,

Alugada RE

6.735

Macaé

RJ

Hipermercado

Aloisio Da Silva Gomes - 800 - Loja 101

Alugada

6.855

Caxias Do Sul

RS

Cash & Carry

R Rubem Bento Alves, 468

Alugada

2.831

Volta Redonda

RJ

Hipermercado

Rodovia dos Metalúrgicos, 1085

Alugada

7.114

Taquara

RS

Soft Discount

R Tristao Monteiro,1352

Própria

606

Feira De Santana

BA

Soft Discount

R Papa Joao XXIII,156

Alugada

645

Limoeiro

PE

Soft Discount

R Rua Francisco Atelano,352

Alugada

657

Rio Grande

RS

Cash & Carry

Av Presidente Vargas,803

Alugada

2.970

Penedo

AL

Soft Discount

Av. Antonio Cândido Toledo, s/nº

Própria

1.622

Juazeiro do Norte

CE

Hipermercado

Av. Pe. Cícero, 2241

Alugada

7.121

Conceição do
Coité

BA

Soft Discount

Rua João Mateus de Souza, 49

Própria

1.727

Nazaré da Mata

PE

Soft Discount

Rua General Osório, s/nº

Própria

667

Santana do
Livramento

RS

Hipermercado

R Joao Belchior Goulart,1837

Alugada

7.138

Catanduva

SP

Hipermercado

Av. Comendador Antônio Stocco, 660

Alugada

7.295

Sapiranga

RS

Hipermercado

Avenida Maua, 1734,

Própria

7.359

Petrolina

PE

Hipermercado

Av Monsenhor Angelo Sampaio,100
River Shopping

Alugada

7.362

Pesqueira

PE

Soft Discount

R Barao De Vila Bela,207

Alugada

672
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Sapé

PB

Soft Discount

Rua Comendador Renato Ribeiro
Coutinho, 1309

Alugada

693

Gameleira

PE

Soft Discount

Rua Dr. Antonio Regueira, 250

Própria

705

Dias D'Ávila

BA

Soft Discount

Av. Garcia D'Ávila, 563

Própria

733

Boquim

SE

Soft Discount

Av. Simpliciano Fernandes Fonseca, 209

Própria

734

Itabuna

BA

Hipermercado

Av Aziz Maron, S/N - Frente Para Rua I

Própria

7.389

Coruripe

AL

Soft Discount

Rua Lindolfo Simões, s/n

Própria

738

Escada

PE

Soft Discount

Av. Comendador José Pereira, s/nº

Alugada

740

Rio Real

BA

Soft Discount

Avenida Mangabinha, 155

Própria

740

Vera Cruz

BA

Soft Discount

Av. Juvenal João Vinagre, 3099

Própria

742

Curitiba

PR

Cash & Carry

R Marechal Floriano Peixoto,10520

Alugada

3.947

Santa Maria

RS

Cash & Carry

Av Angelo Bolson,1366

Alugada

4.234

Teotônio Vilela

AL

Soft Discount

Rua Vereador Miguel Tavares, nº 268

Própria

746

São Paulo

SP

Sam's

R Pe Adelino - 685 -

Alugada

6.007

Vitória Da
Conquista

BA

Hipermercado

Av Rosa Cruz,80

Própria

7.410

Vargem Grande

MA

Soft Discount

Praça São Sebastião, 742

Própria

748

Criciúma

SC

Cash & Carry

R Imigrante Meller,100

Própria

4.450

Abreu e Lima

PE

Soft Discount

Rua Ananias Lacerda de Andrade, s/n

Própria

749

Paulista

PE

Soft Discount

Rua Doutor Luis Ignácio de Andrade
Lima, 141

Alugada

749

Belo Jardim

PE

Soft Discount

Rua Cleto Campelo, 330

Alugada

749

Timbaúba

PE

Soft Discount

Rua Hidelbrando Queiroz, 30

Alugada

750

Moreno

PE

Soft Discount

Avenida Sofrônio Portela, s/n

Alugada

750

Ipojuca

PE

Soft Discount

Rua João Pessoa, 9

Alugada

750
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Maceió

AL

Soft Discount

Av. Júlia Camelo de Freitas, 412

Alugada

750

Bagé

RS

Hipermercado

Avenida Santa Tecla, 1451 e 1357

Própria

7.540

Barueri

SP

Sam's

Av Tucunare - 80 -

Alugada

6.158

União dos
Palmares

AL

Soft Discount

Av. Monsenhor Clovis Duarte de Barros,
360A

Própria

750

Arapiraca

AL

Soft Discount

Rua Rui Barbosa, 15, Lote 03

Alugada

750

Mamanguape

PB

Soft Discount

R Coronel Batista Carneiro,157

Alugada

750

Esplanada

BA

Soft Discount

Av Mario Andreazza, S/N

Alugada

753

São Gonçalo dos
Campos

BA

Soft Discount

Avenida Tancredo Neves, 15

Alugada

754

Mata de São
João

BA

Soft Discount

Rua Santos Dumont, S/N

Alugada

755

Araras

SP

Hipermercado

Dn Renata - 3215 - Anexo A

Alugada RE

7.600

Itaberaba

BA

Soft Discount

Rua Rubens Ribeiro, nº 140

Própria

756

Umuarama

PR

Hipermercado

Av Angelo Moreira Da Fonseca, 2071

Própria

7.651

Muritiba

BA

Soft Discount

Avenida Durval Fraga, 01

Própria

758

Pinhais

PR

Cash & Carry

Rod Joao Leopoldo Jacomel

Alugada

4.450

Entre Rios

BA

Soft Discount

R. Barão do Rio Branco, 97

Alugada

775

Pojuca

BA

Soft Discount

R Andre Marins, S/N

Alugada

780

Lages

SC

Hipermercado

Rua Getúlio Vargas, Nº 232

Própria

7.868

Chapecó

SC

Cash & Carry

R Fernando Machado,3750

Alugada

4.450

Lages

SC

Cash & Carry

Av Dom Pedro Ii, 2015

Própria

4.450

Jaboatão Dos
Guararapes

PE

Soft Discount

R Coronel Dario Ferraz De As, S/N

Alugada

821

Maceió

AL

Hipermercado

Av Menino Marcelo, 5300 (antes como
s/nº)

Própria

7.899

Patos de Minas

MG

Hipermercado

Av. Marabás, 621

Alugada

7.989
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Surubim

PE

Soft Discount

Av Sao Sebastiao,S/N

Alugada

848

Cabedelo

PB

Soft Discount

R Pastor Jose Alves De Oliveira,109

Alugada

852

Valença

BA

Soft Discount

Av Maconica,85

Alugada

860

Campina Grande

PB

Hipermercado

Av Almeida Barreto,85

Própria

8.000

Arapiraca

AL

Cash & Carry

Rod Al 220,1870

Própria

4.450

Curitiba

PR

Sam's

Rod Ctba P Grossa Br 277 - 65 -

Alugada

6.258

Santa Cruz do
Sul

RS

Cash & Carry

Rod Br 471, S/N

Alugada

4.473

Santa Cruz do
Sul

RS

Hipermercado

Av Paul Harris, 291

Própria

8.241

Arapiraca

AL

Soft Discount

R 15 De Novembro, 403

Alugada

871

Cabo de Santo
Agostinho

PE

Soft Discount

Av Historiador P Da Costa,251

Própria

872

Fortaleza

CE

Hipermercado

Avenida Washington Soares, 3000, Loja
47

Alugada

8.281

Propriá

SE

Soft Discount

Av Tavares De Lira,217

Alugada

873

Curitiba

PR

Cash & Carry

Rua João Betega, 2576

Alugada

4.494

João Pessoa

PB

Soft Discount

R Mascarenhas De Morais,445

Alugada

879

Palmeira dos
Índios

AL

Soft Discount

R Miguel Monteiro, 145

Própria

879

São José Dos
Campos

SP

Sam's

Av Cassiano Ricardo - 1993 -

Alugada

6.488

Viamão

RS

Cash & Carry

Av Senador Salgado Filho,7131

Alugada

4.665

Igrejinha

RS

Soft Discount

R Joao Lourenco Schaefer,576

Alugada

884

Canoas

RS

Soft Discount

R Boqueirao,3227

Própria

885

João Pessoa

PB

Soft Discount

R Walfredo Macedo Brandao,591

Alugada

887

Salvador

BA

Soft Discount

R Cosme De Farias, S/N

Própria

888

Campo Bom

RS

Soft Discount

Av Brasil,3269

Alugada

889
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Gravataí

RS

Cash & Carry

Av Dorival Candico Luz De Oliveira,4709

Alugada

4.944

Santo Ângelo

RS

Cash & Carry

Av Brasil,1465

Própria

4.985

Novo Hamburgo

RS

Soft Discount

R. Bartolomeu Gusmão, 222

Alugada

897

Santo Amaro

BA

Soft Discount

R Conselheiro Saraiva,10

Alugada

900

Vitória Da
Conquista

BA

Cash & Carry

Av Brumado,2555 Lote B

Própria

5.015

Rio Pardo

RS

Soft Discount

Travessa Rodolfo Moreira De Souza, 80

Própria

905

São Leopoldo

RS

Soft Discount

Av. Feitoria, 4908

Própria

910

Maceió

AL

Soft Discount

R Cleto Campelo,752

Alugada

910

Recife

PE

Soft Discount

Av.Vereador Otacílio de Azevedo, 2146

Alugada

914

Porto Alegre

RS

Soft Discount

Av. Protásio Alves, 8435

Alugada

915

Santa Maria

RS

Hipermercado

Av Fernando Ferrari,1483

Alugada

8.321

Taboão da Serra

SP

Cash & Carry

R Do Tesouro,680 - 692

Alugada

5.081

Gravatá

PE

Soft Discount

R 15 De Novembro,26

Alugada

916

Porto Alegre

RS

Cash & Carry

Av Assis Brasil,8285

Alugada

5.137

Maceió

AL

Soft Discount

Av Vereador Dario Marsiglia,775

Própria

925

Lajeado

RS

Cash & Carry

Av Senador Alberto Pasqualini,1476

Alugada

5.138

Guarapuava

PR

Cash & Carry

Rua Conrado Kluber, 191

Própria

5.193

Sapucaia Do Sul

RS

Soft Discount

Avenida João Pereira De Vargas, 2526

Própria

936

São Paulo

SP

Sam's

Av Rudge - 500 -

Alugada

6.678

Alvorada

RS

Soft Discount

Av. Pres. Getúlio Vargas, 3865

Própria

938

Diadema

SP

Cash & Carry

Av Antonio Piranga,2085

Alugada

6.584

Campina Grande

PB

Cash & Carry

Av Marechal Floriano Peixoto,3150

Própria

6.380
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Olinda

PE

Soft Discount

Av Presidente Kennedy, 2274

Alugada

954

Salvador

BA

Hipermercado

R Silveira Martins,2233

Própria

8.371

Ponta Grossa

PR

Soft Discount

Rua Nicolau Kluppel Netto Nº 1529

Alugada

959

Parobé

RS

Soft Discount

Rua Adaviano A. Linden, 201

Alugada

959

Canoas

RS

Soft Discount

Rua Nicolau Seibel, 1286

Própria

963

Santo Antônio de
Jesus

BA

Soft Discount

Pc Dr. Renato Machado, 134 - Cond Vila
Das Palmeiras

Alugada

972

São Mateus do
Sul

PR

Soft Discount

Rua Ulisses Faria, 720

Alugada

975

Sapucaia do Sul

RS

Soft Discount

Av. Justino Camboim, 708

Própria

994

Goiana

PE

Soft Discount

R Manoel Borba,770

Alugada

998

Castro

PR

Soft Discount

R. Doutor Javert Madureira, s/nº

Própria

999

Santa Maria

RS

Hipermercado

Avenida Governador Walter Jobim, 382

Alugada

8.429

Curitiba

PR

Hipermercado

Av Ver.Toaldo Tulio,2780

Própria

8.447

Limeira

SP

Hipermercado

Antonio Cruanes Filho - 1444 - Anexo A

Alugada RE

8.686

Teresina

PI

Hipermercado

Av Presidente Kennedy,750

Alugada

8.703

Campina Grande

PB

Hipermercado

Av Severino Bezerra Cabral,1190 Shoping Iguatemi

Alugada

8.750

Araucária

PR

Soft Discount

Avenida Archelau De Almeida Torres,
1515

Alugada

1.006

Teresina

PI

Hipermercado

Av Raul Lopes,1000 - Teresina Shopping

Alugada

8.833

Juazeiro do Norte

CE

Cash & Carry

Av. Padre Cícero, 3920

Alugada

6.746

Piracicaba

SP

Cash & Carry

Av.Dr. Cássio Paschoal Padovani, 150

Alugada

6.748

Salvador

BA

Soft Discount

Av Ulysses Guimaraes, 4466 - Zr - 24
Lote B

Própria

1.020

Mossoró

RN

Cash & Carry

Av. João da Escóssia, s/nº (atual 2845)

Alugada

6.797

João Pessoa

PB

Supermercado

Av Epitacio Pessoa,1450

Própria

1.507
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Brasília

DF

Sam's

Tr Sul - Sn - Lote 05 Bl

Própria

6.716

Simões Filho

BA

Soft Discount

Av Engenheiro Elmo Serejo De
Farias,2345

Alugada

1.040

Joinville

SC

Hipermercado

R Getulio Vargas,1446 Loja A

Própria

8.877

Feira De Santana

BA

Cash & Carry

Av Rio De Janeiro,1565

Própria

6.805

Cruz das Almas

BA

Soft Discount

R 15 De Novembro, 25

Própria

1.074

Cotia

SP

Hipermercado

Raposo Taveres - 23033 -

Alugada

9.000

Maracanaú

CE

Cash & Carry

R Doutor Mendel Steinbruch,2770

Alugada

6.815

Serrinha

BA

Soft Discount

R Agenor De Freitas,453

Alugada

1.078

Salvador

BA

Soft Discount

Loc Estacao Rodoviaria, S/N- Setor
Bulmerangue I

Alugada

1.083

Maceió

AL

Soft Discount

Rua João de Oliveira Melo, 709 (anterior
s/nº)

Alugada RE

1.126

Presidente
Prudente

SP

Cash & Carry

Rua Joaquim Pereira da Paixão, 39

Própria

6.817

Abreu e Lima

PE

Soft Discount

Av Duque De Caxias,730

Própria

1.134

Lauro De Freitas

BA

Hipermercado

Av Santos Dumont, 7650 - Portão

Alugada

8.889

Curitiba

PR

Hipermercado

Av Presidente Arthur Bernardes,2200

Alugada

9.639

Garanhuns

PE

Soft Discount

R Melo Peixoto,208

Própria

1.149

Curitiba

PR

Hipermercado

Avenida Presidente Arthur de Silva
Bernardes, 1250

Alugada

9.123

Maceió

AL

Sam's

Av Comd Gustavo Paiva - 2650B -

Própria

6.990

Salvador

BA

Soft Discount

R Das Pedrinhas,54

Própria

1.150

Lauro De Freitas

BA

Cash & Carry

Av Santos Dumont,3423 Km 3,5

Própria

7.074

Recife

PE

Soft Discount

Est Dos Remedios,162

Própria

1.200

Paulista

PE

Soft Discount

R Coronel Alberto Lundgren,611

Própria

1.238

Curitiba

PR

Hipermercado

Avenida Paraná, 1250

Alugada RE

9.229
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Barra do Ribeiro

RS

Supermercado

Av Visconde Do Rio Grande,1147

Alugada

1.657

Salvador

BA

Cash & Carry

Av Comendador Bastos, S/N

Própria

7.128

Uberlândia

MG

Hipermercado

Avenida Lindomira Borges do
Nascimento, 5000, loja H1 (atual:
Avenida Paulo Gracindo, nº 100, loja H1)

Alugada

9.232

Goiânia

GO

Sam's

Av Dep Jamel Cecilio - 3901 - Qc 2931 Lt

Alugada

7.000

Olinda

PE

Soft Discount

Av Brasil-50 A

Própria

1.260

Barueri

SP

Hipermercado

Araguaia - 2751 -

Alugada

9.456

Guaíba

RS

Supermercado

R 20 De Setembro,999

Alugada

1.724

Pelotas

RS

Supermercado

R Goncalves Chaves,2810

Alugada

1.804

Florianópolis

SC

Hipermercado

Av Madre Benvenuta,687 Loja 11

Alugada RE

9.553

Ribeirão Preto

SP

Sam's

Av Pres Kennedy - 1500 - Loja S10

Alugada

7.018

Carpina

PE

Soft Discount

R Sao Sebastiao,257

Alugada

1.394

Bezerros

PE

Soft Discount

R Coronel Salviano Machado,20

Alugada

1.402

Camaragibe

PE

Soft Discount

Av Belmiro Correia,1240 Compartimento 1

Própria

1.534

Salvador

BA

Soft Discount

R Thomaz Gonzaga

Própria

1.548

Curitiba

PR

Supermercado

Av Vicente Machado,18

Alugada

1.807

Campinas

SP

Sam's

Rod D Pedro I Km 132 - Sn -

Alugada

7.160

Uberaba

MG

Hipermercado

Sta Beatriz Da Silva - 1000 -

Alugada RE

9.700

Vitória

ES

Hipermercado

Nossa Sra Da Penha - 2565 -

Alugada RE

9.916

Vitória

ES

Sam's

Av Mal Mascarenhas De Moraes - 1905 -

Alugada RE

7.550

Salvador

BA

Soft Discount

R Marechal Castelo Branco, S/N

Própria

1.619

Brasília

DF

Sam's

R Copaiba - Sn - Lote 01 Mz

Alugada RE

7.709

Santana do
Ipanema

AL

Soft Discount

R Tertuliano Nepomuceno,73

Alugada

1.678
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Salvador

BA

Soft Discount

R Lima Silva, 409/17

Própria

2.205

Simões Filho

BA

Soft Discount

R Rui Barbosa,85

Própria

2.286

Dom Pedrito

RS

Supermercado

Av Julio De Castilhos, S/N Esquina Gen.
Neto

Alugada

1.810

Dias D'Ávila

BA

Soft Discount

R Getulio Vargas, S/N

Alugada

2.814

Goiânia

GO

Hipermercado

Deputaddo Jamel Cecilio - 3901 - Qc
2931 Lo

Alugada

10.000

Caruaru

PE

Hipermercado

Av Adjar Da Silva Case,800 - Loja 1

Alugada

10.129

Recife

PE

Sam's

Av Mascarenhas De Moraes - 3402 -

Alugada

8.030

João Pessoa

PB

Hipermercado

Prq Solon De Lucena,563

Alugada

10.157

Brasília

DF

Hipermercado

R Copaiba Lote 1 Mezanino 1B B Norte S/N - Lj 01

Alugada RE

10.173

Guarulhos

SP

Sam's

R Pe Celestino - 400 -

Alugada RE

8.056

Campos dos
Goytacazes

RJ

Hipermercado

Dr Nilo Pecanha - 439 -

Alugada RE

10.200

Salvador

BA

Hipermercado

Av Reitor Miguel Calmon,381

Alugada / Própria

10.398

São Bernardo do
Campo

SP

Sam's

Av. Senador Vergueiro, 2270

Alugada

8.103

Sapucaia Do Sul

RS

Supermercado

Av Joao Pereira De Vargas,190

Alugada

1.894

São Paulo

SP

Hipermercado

Washington Luiz - 1415 -

Própria

10.409

Fortaleza

CE

Sam's

Av Eng Santana Junior - Sn - Quadra 9

Alugada

8.600

Contagem

MG

Sam's

Av Gal David Sarnoff - 5100 -

Alugada RE

8.702

Alvorada

RS

Hipermercado

R Presidente Getulio Vargas,101

Própria

10.530

Esteio

RS

Supermercado

R 24 De Agosto,371

Alugada

1.908

Maceió

AL

Hipermercado

Av Gustavo Paiva, 2650-A

Própria

10.577

Salvador

BA

Supermercado

R Visconde Sao Lourenco, 08/10 Terreo

Própria

1.917

Parnamirim

RN

Cash & Carry

Av. Piloto Pereira Tim, s/n, Margem da
Rodovia BR 101

Alugada

7.179
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Salvador

BA

Sam's

Av Antonio C Magalhaes - 3410 -

Própria

9.128

Natal

RN

Sam's

Av Dao Silveira - 4500 -

Alugada RE

9.320

São Luís

MA

Supermercado

Av Sao Luis Rei De Franca,09

Alugada

1.978

São Leopoldo

RS

Supermercado

R Sao Joaquim,1200

Alugada

1.992

Cachoeirinha

RS

Hipermercado

Av Gal. Flores Da Cunha,4000

Própria

11.738

Gravataí

RS

Hipermercado

Av Dorival Candido Luz De Oliveira,2660

Própria

11.375

Recife

PE

Hipermercado

Av Caxanga,3942

Própria

9.629

São Paulo

SP

Hipermercado

Jabaquara - 2979 -

Alugada

11.783

Recife

PE

Hipermercado

Av. Recife, 3777

Própria

10.822

Rio de Janeiro

RJ

Hipermercado

Projetada - 345 - Bl 1

Alugada RE

12.378

Novo Hamburgo

RS

Supermercado

R Leao Xiii, 30

Alugada

2.004

Olinda

PE

Hipermercado

Av Governador Carlos De Lima
Cavalcanti,1306

Própria

12.596

Campinas

SP

Hipermercado

Guilherme Cpo - 500 - Ne Loja A

Alugada

12.683

Osasco

SP

Sam's

Av Dos Autonomistas - 1768 - 1828 Pr D

Alugada RE

9.824

São Gabriel

RS

Supermercado

Pr. Fernando Abott,32

Alugada / Própria

2.095

Porto Alegre

RS

Supermercado

R Gomes De Freitas,73

Alugada

2.128

Campinas

SP

Hipermercado

Jacy Teixeira Camargo - 940 - Ne Luc
200

Alugada RE

13.219

Recife

PE

Hipermercado

Av Governador Agamenon
Magalhaes,153- Loja 172 Compartimento
1

Alugada

13.442

Santo André

SP

Sam's

Av Antonio Cardoso - 536 -

Alugada RE

9.835

Rio Grande

RS

Hipermercado

R Senador Correa,465

Alugada

13.574

Fortaleza

CE

Hipermercado

Av Eng Santana Junior,999

Própria

13.774

Rio de Janeiro

RJ

Sam's

Projetada - 345 - Bl 2

Alugada RE

9.918
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Recife

PE

Supermercado

R Benfica,870

Alugada

2.207

Feira De Santana

BA

Hipermercado

R Coronel Jose Pinto, S/N

Própria

13.832

Osório

RS

Supermercado

Br 101 Km 97, S/N

Alugada

2.256

Curitiba

PR

Hipermercado

R Canada,1889

Alugada

13.916

Curitiba

PR

Hipermercado

R Francisco Derosso,2973

Alugada

14.533

São Luís

MA

Hipermercado

Av Euclides Figueiredo,1000

Alugada

14.759

São Paulo

SP

Hipermercado

James Holland - 668 -

Alugada

19.775

Curitiba

PR

Hipermercado

R Winston Churchill,1734

Própria

15.036

Salvador

BA

Supermercado

Av Sao Rafael,1293

Alugada

2.305

Porto Alegre

RS

Supermercado

R Vicente Da Fontoura,1135

Alugada

2.310

Pelotas

RS

Supermercado

9A R General Osorio,652

Alugada

2.323

Salvador

BA

Supermercado

R Anisio Teixeira, Sn

Própria

2.329

Gramado

RS

Supermercado

Av Borges De Medeiros,2300 Lojas 4, 5
E6

Alugada

2.339

Itabuna

BA

Cash & Carry

Rodovia Itabuna Ilhéus, km 2, BR 415,
s/n°

Própria

7.388

Curitiba

PR

Supermercado

R Comendador Araujo,370

Alugada

2.366

Porto Alegre

RS

Supermercado

R Dr. Romaguera Da Cunha Correa,60

Alugada

2.454

Santo Antônio da
Patrulha

RS

Supermercado

R Francisco Jose Lopes,336

Alugada

2.534

Camaquã

RS

Supermercado

Av Bento Goncalves,1090

Alugada

2.544

São Borja

RS

Supermercado

R General Serafin Dorneles Vargas,898

Alugada

2.595

Montenegro

RS

Supermercado

R Buarque De Macedo,40

Alugada

2.656

Recife

PE

Supermercado

Pc Parque Amorim,34

Própria

2.688

Pelotas

RS

Supermercado

R Barao A Machado,600

Alugada

2.703
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Gravataí

RS

Supermercado

Av Dos Estados,51

Alugada

2.708

Alegrete

RS

Supermercado

R General Sampaio,850

Alugada

2.755

Salvador

BA

Supermercado

Av Joana Angelica, 153

Própria

2.835

Curitiba

PR

Supermercado

Av Prefeito Erasto Gaertner, 2194

Alugada

2.841

São José Dos
Campos

SP

Hipermercado

Andromeda - 227 - Suc A1

Alugada

15.656

Natal

RN

Supermercado

Av Almirante Alexandrino De
Alencar,1111

Alugada RE

2.850

Rosário Do Sul

RS

Supermercado

R Barao Do Cero Largo,1479

Alugada

2.895

Xangri-Lá

RS

Supermercado

Av Paraguassu,5509

Própria

2.900

Viamão

RS

Supermercado

Av Americo Vespucio De Cabral,395

Alugada

3.082

Bagé

RS

Supermercado

Av Tupy Silveira,1400

Alugada

3.130

Aracaju

SE

Supermercado

Av Pedro Valadares,780

Própria

3.137

Maceió

AL

Supermercado

Av Prof. Sandoval Arroxelas,425

Alugada

3.157

Salvador

BA

Supermercado

R A Conj Resid G Marback, S/N

Própria

3.190

Salvador

BA

Supermercado

Av Tancredo Neves, 2915, SC 1001, SC
101

Alugada

3.210

Imbé

RS

Supermercado

Av Rio Grande,10

Própria

3.242

Santa Cruz do
Sul

RS

Supermercado

R Tenente Cel. Brito,440

Alugada

3.339

Maceió

AL

Supermercado

Av Fernandes Lima,622

Própria

3.354

Curitiba

PR

Supermercado

R Marechal Deodoro,991

Alugada

3.403

Tramandaí

RS

Supermercado

Av Emancipacao, 1028

Alugada

3.405

Salvador

BA

Cash & Carry

R Pastor Jose Guilherme De Moraes,91

Própria

8.275

Fortaleza

CE

Cash & Carry

Av Osorio De Paiva,2250

Alugada

8.729

Pelotas

RS

Cash & Carry

Av Fernando Osorio,2072

Alugada

8.910
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Itajaí

SC

Cash & Carry

R Governador Adolfo Konder,700

Própria

9.085

Novo Hamburgo

RS

Cash & Carry

Av Primeiro De Marco,2400

Própria

9.142

Salvador

BA

Supermercado

Pc Almeida Couto,6

Própria

3.509

Jaboatão Dos
Guararapes

PE

Supermercado

R Barao De Lucena, 289

Própria

3.567

Recife

PE

Supermercado

R Padre Carapuceiro,777-Saloes
Bv28/29 Pc57

Alugada

3.582

Cachoeirinha

RS

Supermercado

Av Flores Da Cunha,1850

Alugada

3.619

Niterói

RJ

Sam's

Br 101 Km319 - Sn -

Alugada RE

10.031

Ribeirão Preto

SP

Hipermercado

Pres Castelo Branco - 2400 -

Alugada

15.781

Porto Alegre

RS

Supermercado

Av Praia De Belas,1181 Ancora I

Alugada

3.630

Salvador

BA

Supermercado

R Marques Monte Santo, 50

Própria

3.695

Salvador

BA

Supermercado

R Barao De Itapoan,9

Própria

3.809

Recife

PE

Supermercado

Av Conselheiro Rosa E Silva,902

Alugada

3.864

Esteio

RS

Hipermercado

Av Presidente Vargas,880

Alugada

15.908

Jaboatão Dos
Guararapes

PE

Hipermercado

Av Barreto De Menezes,800 - Loja 05

Alugada

16.371

Curitiba

PR

Sam's

Rod Br 476 Est Da Ribeira - 144 -

Alugada

10.131

Contagem

MG

Hipermercado

Gal David Sarnoff - 5230 -

Alugada RE

16.858

Novo Hamburgo

RS

Hipermercado

R Nicolau Becker,345

Alugada

17.062

Fortaleza

CE

Hipermercado

Av Jose Bastos,1012

Própria

17.304

Fortaleza

CE

Hipermercado

Av.Borges de Melo, 1643

Própria

17.670

Recife

PE

Hipermercado

Pc Jorn Fco P De Queiroz,23

Alugada RE /
Alugada

16.867

Osasco

SP

Hipermercado

Dos Autonomistas - 1768 - 1828 Predi

Alugada RE

18.257

Jaboatão Dos
Guararapes

PE

Supermercado

Av Presidente Castelo Branco,5555

Própria

3.903
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Maceió

AL

Hipermercado

Av Fernandes Lima,3700

Própria

18.553

São Caetano do
Sul

SP

Sam's

Cde F Matarazzo - 838 -

Alugada RE

10.230

São Paulo

SP

Sam's

R Benedito Fernandes - 270 - E 520

Alugada

11.013

Capão Da Canoa

RS

Supermercado

Av Paraguassu,2578

Alugada

3.937

Recife

PE

Supermercado

Av Cons Rosa E Silva,1644

Própria

4.016

Salvador

BA

Supermercado

Av Suburbana, S/N

Própria

4.081

Pelotas

RS

Supermercado

R Lobo Da Costa,1251

Alugada

4.122

Torres

RS

Supermercado

Av Jose Bonifacio,466

Alugada

4.172

Recife

PE

Supermercado

Av Beberibe,1166

Própria

4.291

Maceió

AL

Supermercado

R Jangadeiros Alagoanos,1300

Própria

4.382

Curitiba

PR

Supermercado

R Ana Berta Roskamp,10

Alugada

4.389

Porto Alegre

RS

Cash & Carry

Av A J Renner, 1603

Alugada

20.581

Canoas

RS

Supermercado

Av Getulio Vargas,2415

Alugada

4.440

Curitiba

PR

Hipermercado

Rod Br 116,10000

Própria

18.569

Candeias

BA

Supermercado

Av Antonio Paterson,S/N

Própria

4.604

Porto Alegre

RS

Sam's

Av. Sertório, 6600, Anexo A

Própria

19.473

Pelotas

RS

Hipermercado

Av Pres Juscelino Kubitschek De
Oliveira,2300

Própria

18.926

Balneário
Camboriú

SC

Hipermercado

Av Brasil,3660

Alugada

19.069

João Pessoa

PB

Hipermercado

R Edgar Sales De Miranda Henrique,S/NLote 75, QD 606

Própria

20.247

Aracaju

SE

Supermercado

R Sergipe,576

Alugada

4.615

Salvador

BA

Hipermercado

Rod Ba 526, 305

Própria

21.569

Guaíba

RS

Supermercado

Av Nestor Moura Jardim,1317

Alugada

4.631
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Recife

PE

Hipermercado

R Padre Carapuceiro,800

Própria

19.580

Cruz Alta

RS

Supermercado

Av Saturnino De Brito,865

Alugada

4.690

São Leopoldo

RS

Hipermercado

Av Imperatriz Leopoldina,45

Própria

22.747

Jaboatão Dos
Guararapes

PE

Supermercado

Av Bernardo Vieira De Melo,1924

Própria

4.690

Salvador

BA

Supermercado

Av Vasco Da Gama,864, Vasco Da
Gama

Alugada

4.757

Santo Ângelo

RS

Supermercado

R Florencio De Abreu,1741

Própria

4.919

Viamão

RS

Hipermercado

Av Senador Salgado Filho,1800 Rs040

Própria

22.978

Recife

PE

Supermercado

Av Conselheiro Aguiar,4930

Alugada

4.966

São Luís

MA

Supermercado

Av Colares Moreira,80

Alugada

4.977

Foz do Iguaçu

PR

Hipermercado

Av Juscelino Kubitschek De Oliveira,2404

Alugada

23.915

Aracaju

SE

Supermercado

Av Goncalo Rolemgerg Leite,1983

Própria

5.005

Curitiba

PR

Supermercado

R Vinte E Quatro De Maio, 762

Alugada

5.049

Paulista

PE

Supermercado

Av Claudio Jose Gueiros,2121

Própria

5.066

Salvador

BA

Hipermercado

Av Antonio C Magalhaes,S/N

Alugada / Própria

25.633

Gravataí

RS

Supermercado

R Dr Luiz Bastos Do Prado,1750

Alugada

5.133

Salvador

BA

Supermercado

Av Araujo Pinho, 29/30

Própria

5.281

João Pessoa

PB

Supermercado

Pc Castro Pinto,57

Própria

5.382

Porto Alegre

RS

Hipermercado

Av Sertorio,660

Própria

24.174

Ijuí

RS

Supermercado

R Ernesto Alves,30

Própria

5.494

Curitiba

PR

Supermercado

Av 7 De Setembro, 4568

Alugada

5.498

Salvador

BA

Supermercado

R Campinas Brotas,60

Própria

5.661

Santa Maria

RS

Supermercado

Av Medianeira,1321

Alugada

5.803
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Porto Alegre

RS

Supermercado

R Carazinho,788 Loja 1

Alugada

6.230

Salvador

BA

Supermercado

Av Otavio Mangabeira, 4435

Alugada

6.440

Santa Rosa

RS

Supermercado

Av Expedicionario Weber,317

Alugada

6.508

Salvador

BA

Supermercado

R Rio De Janeiro, S/N

Própria

6.628

Porto Alegre

RS

Supermercado

Av Aureliano De Figueiredo Pinto,789

Alugada

6.665

Recife

PE

Supermercado

Av Domingos Ferreira,1380

Alugada

6.891

Salvador

BA

Supermercado

R Otavio Mangabeira, 100

Própria

7.009

Porto Alegre

RS

Hipermercado

Av Diario De Noticias,500

Alugada

51.739

Recife

PE

Supermercado

R Ana Xavier,35

Própria

7.390

Curitiba

PR

Supermercado

Av Joao Gualberto,1573

Alugada

7.476

Petrolina

PE

Supermercado

R Sao Vicente De Paula,219

Própria

8.140

Itaparica

BA

Supermercado

Loc Ba 001 Km 0 T Bom Desp, S/N

Própria

8.141

Salvador

BA

Supermercado

R Augusto F Schimidt,S/N

Própria

8.475

Porto Alegre

RS

Supermercado

Av Teresopolis,2893

Alugada

10.993

Porto Alegre

RS

Supermercado

Av Jose De Alencar,998

Alugada

13.316

Garanhuns

PE

Gas Station

Rua Doutor José Mariano, 610 (Anexo ao
Hiper)

Alugada

366

Rio de janeiro

RJ

Gas Station

RUA SANTIAGO GUERRA, Nº 401

Alugada RE

439

Paulista

PE

Gas Station

Av. Antonio Cabral de Souza, 1660 Quadra 445

Própria

362

Contagem

MG

Gas Station

Av. General David Sarnoff, 5230

Alugada RE

767

Niteroi, Rio de
Janeiro

RJ

Gas Station

Rodovia BR 101.138, Bairro: Barreto

Alugada RE

439

São Bernardo Do
Campo

SP

Gas Station

Rua Marechal Deodoro, 2785

Alugada RE

623

Bauru

SP

Gas Station

Av Chauim Mauad, 2-100 Vila Regina

Alugada

438
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Gravataí

RS

Gas Station

AV. Dorival Candido Luz de Oliveira,
2260-Cohab 3

Própria

393

Santa Maria

RS

Gas Station

Av Angelo Bolson, 1366-Medianeira

Alugada

266

Balneário
Camboriu

SC

Gas Station

Av. Brasil 3660

Alugada

257

Piracicaba

SP

Gas Station

Rua Bom Jesus, 2181

Alugada RE

257

Araras

SP

Gas Station

Av Dona Renata, 3245

Alugada RE

303

Limeira

SP

Gas Station

Praca Prefeito Sebastiao Fumagalli, 100

Alugada RE

304
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não possuímos outros ativos imobilizados relevantes além dos descritos no item “9.1 Bens do ativo não-circulante
relevantes – outros”.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Todos os ativos intangíveis da Companhia foram informados no item “9.2 - Outras informações relevantes” abaixo.
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541

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,000000

0,000000

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

57,568113

13,711991

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

93.209.765/0001-17

30/09/2020

WMS Supermercados
do Brasil Ltda.

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Empresa operacional do Grupo Big com maior participação na região Sudeste

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

67,226891

101,939394

30/09/2020

00.063.960/0001-09

31/12/2019

WMB Supermercados
do Brasil Ltda.

Empresa operacional do Grupo Big com maior participação na região Nordeste.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-8,431703

31/12/2018

79,373849

13.004.510/0001-89

31/12/2019

30/09/2020

Bompreço
Supermercados do
Nordeste Ltda.

Empresa operacional do Grupo Big com maior participação no Estado da Bahia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

19,815668

11,855670

30/09/2020

31/12/2019

97.422.620/0001-50

Bompreço Bahia
Supermercados Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BA

Data

UF sede

PE

SP

RS

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

3.123.000.000,00

Porto Alegre

2.786.000.000,00

Barueri

1.948.000.000,00

Recife

174.000.000,00

Salvador

Valor (Reais)

Município sede
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Comércio varejista com predominância de
produtos alimentícios

Comércio varejista com predominância de
produtos alimentícios

Comércio varejista com predominância de
produtos alimentícios

Comércio varejista com predominância de
produtos alimentícios

Descrição das atividades
desenvolvidas
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99,990000

99,990000

99,990000

57,240000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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0,000000

0,000000

Empresa operacional do Grupo Big com maior participação na região Sul.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(P YLUWXGH GD OLPLWDomR GH FDUDFWHUHV GR VLVWHPD (PSUHVDV1HW D &RPSDQKLD LQIRUPD DEDL[R
FRPSOHPHQWDomRDRLWHP³E$WLYRVLQWDQJtYHLV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

7LSRGH
DWLYR
0DUFDV

'HVFULomRGRDWLYR

6WDWXV

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDU
DSHUGDGRVGLUHLWRV

&RQVHTXrQFLDGD
SHUGDGRVGLUHLWRV

$V SULQFLSDLV PDUFDV
*UXSR %LJ %LJ % %LJ
%RPSUHoR
6XSHU
%RPSUHoR
1DFLRQDO
0HUFDGRUDPD 6DP¶V
0D[[L $WDFDGR H 7RGR
'LD  HVWmR GHYLGDPHQWH
GHSRVLWDGDV
RX
UHJLVWUDGDV SHUDQWH R
,13, HP QRPH GD
&RPSDQKLD RX VXDV
VXEVLGLiULDV
([LVWHP
WDPEpPPDUFDVTXHVmR
GH SURSULHGDGH GH XP
GRV VHXV DFLRQLVWDV
FRPR6DP¶VH0HPEHU¶V
0DUN XWLOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLD DWUDYpV GH
XP &RQWUDWR GH /LFHQoD
1HVWD
GDWD
WHPRV
DSUR[LPDGDPHQWH 
PDUFDV GH GLIHUHQWHV
FODVVHV H IRUPDWRV
UHJLVWUDGDV
RX
GHSRVLWDGDV

 DQRV D SDUWLU
GD
GDWD
GH
FRQFHVVmR

1RkPELWRDGPLQLVWUDWLYR MXQWR
DR ,13,  D PDQXWHQomR GRV
UHJLVWURV GH PDUFDV p
UHDOL]DGD
DWUDYpV
GR
SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HV
DR
yUJmR
FRPSHWHQWH $ H[WLQomR GD
PDUFD SRGH RFRUUHU SHOD
H[SLUDomR GR SUD]R GH
YLJrQFLD SHOD UHQ~QFLD GR
WLWXODU HP UD]mR GH QXOLGDGH
UHFRQKHFLGD SHOR ,13, GH
RItFLRRXDSHGLGRGHWHUFHLURV
SHOD FDGXFLGDGH GR GLUHLWR RX
SHOD LQREVHUYkQFLD GH DOJXP
DVSHFWR UHTXHULGR SHOR ,13,
GH DFRUGR FRP D /HL Q
HGHPDLVOHJLVODo}HV
FRUUHODWDV (P UHODomR DRV
SHGLGRV GH UHJLVWUR GH PDUFD
WUDWDVH GH H[SHFWDWLYD GH
GLUHLWR
FRQGLFLRQDGD
j
FRQFHVVmR GR UHJLVWUR SHOR
,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLU
DQmRVHFRQFUHWL]DUHPGLUHLWR
QDV KLSyWHVHV GH L  IDOWD GH
SDJDPHQWR
GDV
WD[DV
UHWULEXLo}HV FDEtYHLV GHQWUR
GRV SUD]RV OHJDLV
LL 
LQGHIHULPHQWR SHOR yUJmR
UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR LLL 
QmR FRQWHVWDomR RX QmR
FXPSULPHQWR GH H[LJrQFLD
IRUPXODGD
SHOR
yUJmR
UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR 1R
kPELWRMXGLFLDOQmRpSRVVtYHO
DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV 1R
kPELWRMXGLFLDOQmRpSRVVtYHO
DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV QmR
YHQKDPDDOHJDUDQXOLGDGHGR
UHJLVWUR RX TXH D &RPSDQKLD
HVWi YLRODQGR VHXV GLUHLWRV GH
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H
HYHQWXDOPHQWH
REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD

$ HYHQWXDO SHUGD GRV
GLUHLWRVVREUHDVPDUFDV
UHJLVWUDGDVDFDUUHWDULDR
ILP GR GLUHLWR GH XVR
H[FOXVLYR VREUH DV
PHVPDVHD&RPSDQKLD
HQIUHQWDULD GLILFXOGDGHV
SDUD LPSHGLU WHUFHLURV
GH XWLOL]DU PDUFDV
LGrQWLFDV
RX
VHPHOKDQWHV LQFOXVLYH
SDUDLGHQWLILFDUSURGXWRV
RX
VHUYLoRV
FRQFRUUHQWHV
$
&RPSDQKLDDFUHGLWDTXH
QmR SHUGHUi RV GLUHLWRV
VREUH VXDV DWXDLV
PDUFDV QR HQWDQWR
H[LVWHDSRVVLELOLGDGHGH
SHUGD GH DOJXPDV
PDUFDV FRQVLGHUDGDV
HVWUDWpJLFDV SDUD D
&RPSDQKLD R TXH
SRGHUi DFDUUHWDU SHUGD
VXEVWDQFLDOGRVHXDWLYR
RX PHVPR UHVXOWDU HP
SUHMXt]RV WHQGR HP
YLVWD D SHUGD GR
LQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDO
PDUFDSDUDSRVLFLRQiOD
GH IRUPD VDWLVIDWyULD QR
PHUFDGR &RP UHODomR
DRVSHGLGRVGHPDUFDV
HP
FDVR
GH
LQGHIHULPHQWR
D
&RPSDQKLD WHUi TXH
GHVHQYROYHU
VXDV
DWLYLGDGHV DWUDYpV GH
RXWUDV
PDUFDV
2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGR
SRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HP
SUHMXt]RV
j
&RPSDQKLD WHQGR HP
YLVWD D SHUGD GR
LQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDO
VLQDO
GLVWLQWLYR
QD
WHQWDWLYDGHSRVLFLRQiOR
GH IRUPD VDWLVIDWyULD QR
PHUFDGR +i DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH D
&RPSDQKLD
VRIUHU
GHPDQGDV MXGLFLDLV QDV
HVIHUDV SHQDO H FtYHO
SRU XVR LQGHYLGR GH
PDUFD HP FDVR GH
YLRODomR GH GLUHLWRV GH
WHUFHLURV
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'RPtQLRV

2V SULQFLSDLV GRPtQLRV
XWLOL]DGRV
SHOD
&RPSDQKLD
ZZZELJFRPEU
ZZZELJHPFDVDFRPEU
ZZZVDPVFOXEFRPEU
ZZZPD[[LDWDFDGRFRP
EU
H
ZZZVXSHUPHUFDGRVHP
FDVDFRPEU  VmR GH
WLWXODULGDGH
GD
&RPSDQKLD
VXDV
VXEVLGLiULDV RX GH XP
GRV VHXV DFLRQLVWDV
VHQGR TXH R GRPtQLR
ZZZVDPVFOXEFRPEU!
p
XWLOL]DGR
SHOD
&RPSDQKLD DWUDYpV GH
XPFRQWUDWRGHOLFHQoD

$
GXUDomR
GHSHQGH GR WLSR
GH UHJLVWUR GR
QRPH
GH
GRPtQLR
3RGHPRVVROLFLWDU
SUD]RVGH 
H  DQRV D
GHSHQGHU
GD
UHOHYkQFLD
GR
QRPHGHGRPtQLR
SDUDQyVRXVHMD
VROLFLWDPRV
WHUPRV
SURORQJDGRVSDUD
QRPHV
GH
GRPtQLR TXH VmR
PDLV
YDOLRVRV
SDUD QyV FRPR
RV
DFLPD
GHILQLGRV

$ DXVrQFLD GH SHGLGR GH
UHQRYDomRGRUHJLVWURMXQWRDR
yUJmR
UHVSRQViYHO
SDUD
PDQWHURUHJLVWURRXDIDOKDDR
H[HFXWDURSDJDPHQWRDWUHODGR
j UHQRYDomR GR QRPH GH
GRPtQLR SRGHP UHVXOWDU QD
SHUGD GH GLUHLWRV VREUH WDLV
DWLYRV 7DPEpP SRGHUmR
UHVXOWDU HP SHUGD GR DWLYR DV
VHJXLQWHV
VLWXDo}HV
D
LQREVHUYkQFLD
GH
UHJXODPHQWDomR SUySULD SDUD
FRQFHVVmRSDUDUHQRYDomRGH
GRPtQLRVMXQWRDR5HJLVWUREU
HP
FDVR
GH
GLVSXWD
DGPLQLVWUDWLYD RX MXGLFLDO RX
SRU H[SUHVVD VROLFLWDomR GR
UHTXHUHQWH GR UHJLVWUR GR
GRPtQLR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDU
R LPSDFWR VHQGR FHUWR
FRQWXGR TXH FRP D
SHUGD GR QRPH GH
GRPtQLR HVWH SRGHUi
VHU UHJLVWUDGR SRU
WHUFHLURV $ GXUDomR GR
UHJLVWUR GHSHQGH GR
SHUtRGR HVFROKLGR H
SRGHUiVHUUHQRYDGDDR
ILQDOGHFDGDSHUtRGR


0DUFD%,*±8VRFRPXP
$OJXQVLQGHIHULPHQWRVGHSHGLGRVGHUHJLVWURSDUDPDUFD³%,*´RFRUUHUDPHPUD]mRGRDUWLJR
9,GD/HL ³/3,´ 'HDFRUGRFRPRLQFLVR9,QmRVmRUHJLVWUiYHLVFRPRPDUFD “sinais de caráter
genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo(...)”, GHVWDFDVH TXH HP
FRQIRUPLGDGH FRP DV 'LUHWUL]HV GH $QiOLVH GH 0DUFD GR ,13, RV VLQDLV GH FDUiWHU FRPXP VmR
DTXHOHV FRQVLGHUDGRV JHUDLV XQLYHUVDLV H KDELWXDLV TXH WHQKDP VLGR FRQVDJUDGRV SHOR XVR
FRUUHQWHLQWHJUDQGRDOLQJXDJHPFRPHUFLDO
1HVVHVHQWLGRR,13,HQWHQGHXQHVVHVFDVRVTXHRWHUPR³%,*´VHHQTXDGUDQDVKLSyWHVHVGRDUWLJR
9,QmRVHQGRUHJLVWUiYHOSRUXP~QLFRWLWXODU,VWRpRUHJLVWURGDPDUFD³%,*´QmRSRGHVHU
FRQFHGLGRFRPH[FOXVLYLGDGHDXP~QLFRWLWXODUSRGHQGRVHUIHLWRDSHQDVTXDQGRDVVRFLDGRDRXWURV
WHUPRVRXFRPXPDHVWLOL]DomRSHFXOLDU$LQGDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVDDGTXLULUDH[FOXVLYLGDGH
GDPDUFDRLQGHIHULPHQWRGHSHGLGRGHUHJLVWURGHPDUFDFRPEDVHQRDUWLJR9,GD/3,QmR
YHGDVXDXWLOL]DomRQRPHUFDGR
$OpP GDV LQIRUPDo}HV GLVSRVWDV DFLPD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH
UHOHYDQWHHPUHODomRjVHomRTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
,QWURGXomR
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQWLGDVQRVLWHQVDGHYHPVHUOLGDVHPFRQMXQWRFRPQRVVDV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVFRQVROLGDGDVUHYLVDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  DV TXDLV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR FRP R
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& 5 'HPRQVWUDomR,QWHUPHGLiULDHFRPDQRUPDLQWHUQDFLRQDO,$6
  ³,QWHULP )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ´ HPLWLGD SHOR ,$6% EHP FRPR FRP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HDVTXDLVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HDVSUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO $V SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO FRPSUHHQGHP DTXHODV
SUHYLVWDV QD OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H QRV SURQXQFLDPHQWRV RULHQWDo}HV H LQWHUSUHWDo}HV
HPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ HDSURYDGRVSHOD&90
$DQiOLVHGRV'LUHWRUHVHVFODUHFHQGRRVUHVXOWDGRVREWLGRVHDVUD]}HVSDUDDIOXWXDomRQRVYDORUHV
GDVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDFRQVWLWXHPXPDRSLQLmRVREUHRVLPSDFWRVRXHIHLWRVGRV
GDGRVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVREUHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD$
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVREWLGRVQR
SDVVDGRYHQKDPDVHUHSURGX]LUQRIXWXUR
$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORVQRVVRV'LUHWRUHV'HVVD
IRUPDDVDYDOLDo}HVRSLQL}HVHFRPHQWiULRVGRVQRVVRV'LUHWRUHVRUDDSUHVHQWDGDVWUDGX]HPDYLVmR
HSHUFHSomRGHQRVVRV'LUHWRUHVVREUHQRVVDVDWLYLGDGHVQHJyFLRVHGHVHPSHQKREHPFRPRYLVDP
IRUQHFHUDRVLQYHVWLGRUHVLQIRUPDo}HVTXHRVDMXGDUmRDFRPSDUDUQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
SDUD L RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV SDUD RV SHUtRGRV GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H  LL  DV
PXGDQoDVQDVOLQKDVSULQFLSDLVGHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLV
GHSHUtRGRSDUDSHUtRGRH LLL RVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHH[SOLFDPWDLVDOWHUDo}HV
2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGH
OLQKDHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDRORQJRGHXPSHUtRGRGHWHPSR$$QiOLVH9HUWLFDO
UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV OtTXLGDV SDUD RV SHUtRGRV
DSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRDRDWLYRWRWDOQDVGDWDVDSOLFiYHLV
SDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO
3DUDLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDH
HPVXDFRQGLomRILQDQFHLUDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D

&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

(QWHQGHPRV TXH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD VmR VXILFLHQWHV SDUD
LPSOHPHQWDU R VHX SODQR GH QHJyFLRV H FXPSULU FRP VXDV REULJDo}HV GH FXUWR H PpGLR SUD]R $
JHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDMXQWDPHQWHFRPDVOLQKDVGHFUpGLWRGLVSRQtYHLVpVXILFLHQWHSDUD
DWHQGHURILQDQFLDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVHFREULUVXDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGR
VHXSODQRGHQHJyFLRV
(P  GH VHWHPEUR GH  R tQGLFH GH HQGLYLGDPHQWR WRWDO IRL GH  UHSUHVHQWDGR SRU
SDVVLYRFLUFXODQWHDFUHVFLGRGHSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR 1DPHVPD
GDWDDSRVLomRGHFDL[DOtTXLGRHUDGH5$&RPSDQKLDQmRDSUHVHQWDYDGtYLGDOtTXLGD
HPGHVHWHPEURGH
(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH1DPHVPDGDWDD
SRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5HQmRKDYLDGtYLGDOtTXLGD
EDQFiULD
(PGHGH]HPEURGHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWRWRWDOIRLGH1DPHVPDGDWDD
SRVLomRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5HQmRKDYLDGtYLGDOtTXLGDEDQFiULD
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E

(VWUXWXUDGH&DSLWDO

$FUHGLWDPRVTXHDDWXDOHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXQRVSHUtRGRVLQGLFDGRVXPD
HVWUXWXUDGHFDSLWDOHTXLOLEUDGDHQWUHFDSLWDOSUySULRHGHWHUFHLURVHFRQGL]HQWHHPQRVVDYLVmR
FRPVXDVDWLYLGDGHVQDSURSRUomRDSUHVHQWDGDQDWDEHODDEDL[R
3HUtRGRGH
QRYHPHVHV
HQFHUUDGRHP

(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 




([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH
GH]HPEURGH




&DSLWDO GH WHUFHLURV SDVVLYR FLUFXODQWH  SDVVLYR QmR
FLUFXODQWH 







&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 







&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 







3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV







3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR








F

&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

(QWHQGHPRVTXHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDFRQGLo}HVILQDQFHLUDVVXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRPVHXV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV2VtQGLFHVGHOLTXLGH]JHUDOHFRUUHQWHGD&RPSDQKLDHP
GHVHWHPEURGHHUDPGHHUHVSHFWLYDPHQWH1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
QmR GLVS~QKDPRV GH QHQKXP FRQWUDWR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWR TXH FRQWHQKD VDOGRV HP
DEHUWR 2 UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH SULPHLUD OLQKD SHUPLWH R
DFHVVRDOLQKDVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH
G
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1RVGRLV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
DV SULQFLSDLV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR GD &RPSDQKLD IRUDP L  IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU VXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV LL GDYHQGDVHPUHJUHVVRGHFRQWDVDUHFHEHUGHFDUWmRGHFUpGLWRH LLL 
DSRUWHGHFDSLWDOGRVDFLRQLVWDV(VVHVILQDQFLDPHQWRVVmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWH
SDUD FREULU FXVWRV GHVSHVDV H LQYHVWLPHQWRV UHODFLRQDGRV D L  RSHUDomR GH QHJyFLRV LL 
GHVHPEROVRGHFDSLWDOH LLL H[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGHVHXHQGLYLGDPHQWR$FUHGLWDPRVTXHDV
IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILOGHHQGLYLGDPHQWR
DWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVVHPSUHSUHVHUYDQGRRSHUILOGHORQJR
SUD]RGDGtYLGDILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGD&RPSDQKLD
H
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD'LUHWRULDQmRYLVOXPEUDQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVTXH
QmRSRVVDPVHUVXSRUWDGDVFRPRVUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVGRVTXDLVD&RPSDQKLDSRGHGLVSRU
&DVRVHMDPQHFHVViULRVUHFXUVRVDGLFLRQDLVSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDGHOLTXLGH]QRFXUWRSUD]R
D &RPSDQKLD SUHWHQGH FDSWDU UHFXUVRV MXQWR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR HRX LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV
I

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

L

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHVTXHFRQWHQKDVDOGRVHPDEHUWR$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWDJDUDQWLGDMXQWR
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DR %DQFR GR %UDVLO 6$ QR PRQWDQWH GH 5 PLOK}HV WRGDYLD QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDUHIHULGDOLQKDGHFUpGLWRDLQGDQmRWLQKDVLGRXWLOL]DGD
LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

1mRDSOLFiYHO
LY 
(YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomRGH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
1mRDSOLFiYHO
J

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR GLVSXQKD GH QHQKXP HPSUpVWLPR H
ILQDQFLDPHQWRFRQWUDWDGRVHPDEHUWR
K

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V Q~PHURV H DQiOLVHV D VHJXLU DSUHVHQWDGRV GHULYDP GDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75
UHIHUHQWHV DRV SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  H GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGH

%$/$1d263$75,021,$,6
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  GH
6(7(0%52'(('('(=(0%52'(

(PPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDO 

$WLYR

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHP


&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOUHDOL]iYHODORQJRSUD]R
,PRELOL]DGR
$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR










$9

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH
GH]HPEURGH
$+

$9
[
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(PPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDO 

3DVVLYR

&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVFRPSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
3DUWHV5HODFLRQDGDV
7ULEXWRVDUHFROKHU
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
5HFHLWDGLIHULGD
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
)XQGRGHLQYHVWLPHQWRHPGLUHLWRVFUHGLWyULRV
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
)XQGRGHLQYHVWLPHQWRHPGLUHLWRVFUHGLWyULRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
5HFHLWDGLIHULGD
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGHFDSLWDO
/XFURV SUHMXt]RV DFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGRDWULEXtGRDRVDFLRQLVWDV
7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR

3HUtRGRGHQRYH ([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGH
PHVHVHQFHUUDGRHP
GH]HPEURGH
$+

$9

$9
[












































QF




QF











































 
  

 
 









 
 
 
 


Contas a receber
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVGLPLQXLUDPGHYLGRDRDXPHQWRGHGHVFRQWRGHUHFHEtYHLVHP
VHWHPEUR GH  TXH FRPSDUDGR FRP GH]HPEUR GH  WHYH XP DXPHQWR  GH 5
PLOK}HVSDUDPLOK}HV 
$VFRQWDVDUHFHEHUEUXWRVHPFRQVLGHUDURGHVFRQWRGHUHFHEtYHLVYDULRXQHJDWLYRV
Impostos a recuperar (Circulante e Não circulante)
2VLPSRVWRVDUHFXSHUDU FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHHP
IXQomRGRUHFRQKHFLPHQWRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVH[WHPSRUkQHRVUHIHUHQWHD3,6H&2),16QRYDORU
GH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRWUDQVLWRHPMXOJDGRGDDomRSHODH[FOXVmRGR,&06QDEDVHGH
FiOFXORGHVWHV WULEXWRVHP IHYHUHLUR H MXOKR GH  H GH 5PLOK}HV GHFUpGLWRV UHIHUHQWH DR
,&0667
Imposto de renda e contribuição social diferido
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHXLPSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO GLIHULGRVREUHSUHMXt]RILVFDOH
GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHPVHWHPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVQDH[WHQVmRHPTXHIRL
FRQVLGHUDGR SURYiYHO TXH OXFURV WULEXWiYHLV IXWXURV HVWDUmR GLVSRQtYHLV FRQWUD RV TXDLV VHUmR
XWLOL]DGRVHPXPKRUL]RQWHDSUR[LPDGRGHDQRV
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Depósitos judiciais
2VDOGRGHGHSyVLWRVMXGLFLDLVUHGX]LXGH5PLOK}HVHPGH]HPEURGHSDUD5
PLOK}HVHPVHWHPEURGHGHYLGRDLQWHQVLILFDomRGDSUiWLFDGHXWLOL]DUVHJXURGHJDUDQWLDDR
LQYpVGHGHSyVLWRVMXGLFLDLV
Fornecedores
2 VDOGR GH IRUQHFHGRUHV UHGX]LX  GH 5 PLOK}HV HP GH]HPEUR GH  SDUD
5PLOK}HVHPVHWHPEURGHGHYLGRDVD]RQDOLGDGHGRQHJyFLRTXHQRILQDOGRDQRR
YROXPHGHFRPSUDVDXPHQWDSDUDVXSULUDGHPDQGD
Tributos a recolher
2 VDOGR GH WULEXWRV D UHFROKHU DXPHQWRX  GH 5 PLOK}HV HP GH]HPEUR GH  SDUD
5PLOK}HVHPVHWHPEURGHDVSULQFLSDLVYDULDo}HVDWUHODGDVDRDXPHQWRQRSHUtRGRVmR
UHIHUHQWHV DR ,53- H &6// D SDJDU GHYLGR DR UHFRQKHFLPHQWR GRV FUpGLWRV H[WHPSRUkQHRV
DXPHQWDQGRQRVVDEDVHGHLPSRVWR
Salários e encargos sociais
2VDOGRGHVDOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGH]HPEURGH
SDUD5PLOK}HVHPVHWHPEURGHDVSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDWUHODGDVDSURYLV}HVGH
VDOiULRH3/5 SDUWLFLSDomRQRVOXFURV TXHHPGH]HPEURGHQmRKDYLDSURYLVmR
Provisão para demandas judiciais
2VDOGRGHSURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVGLPLQXLXGH5PLOK}HVHPGH]HPEURGH
 SDUD 5 PLOK}HV HP VHWHPEUR GH  GHYLGR D SULQFLSDOPHQWH DR PHQRU YDORU
UHJLVWUDGRGHDWXDOL]DomRPRQHWiULDVHFRPSDUDGRFRPGH]HPEURGHLVVRpGHFRUUHQWHGDV
WD[DV&',H6HOLF
&203$5$d2 '$6 35,1&,3$,6 &217$6 3$75,021,$,6 &2162/,'$'$6 (0  '(
'(=(0%52'(((0'('(=(0%52'(
([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
(PPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDO  $WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
&RQWDVDUHFHEHU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOUHDOL]iYHODORQJRSUD]R
,PRELOL]DGR
$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
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(PPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDO 

3DVVLYR

&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
2EULJDo}HVFRPSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
3DUWHV5HODFLRQDGDV
7ULEXWRVDUHFROKHU
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
5HFHLWDGLIHULGD
2XWUDVFRQWDVDSDJDU


7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
)XQGRGHLQYHVWLPHQWRHPGLUHLWRVFUHGLWyULRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
5HFHLWDGLIHULGD
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHFDSLWDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGRDWULEXtGRDRVDFLRQLVWDV
7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
$+
$9

$9
[
















QF








































QF


































 







 
 





Impostos a recuperar (Circulante e Não circulante)
2VLPSRVWRVDUHFXSHUDU FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH DXPHQWDUDPGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHP
IXQomR GH DF~PXOR GH FUpGLWRV GH ,&06 GHFRUUHQWH GDV RSHUDo}HV GH HQWUDGDV H VDtGDV GH
PHUFDGRULDV QR SHUtRGR YDORU GH 5 PLOK}HV $GLFLRQDOPHQWH IRUDP UHFRQKHFLGRV FUpGLWRV
H[WHPSRUkQHRVGH,&06QRYDORUGH5PLOK}HVHGH,&06QDEDVHGHFiOFXORGH3,6H&2),16
QRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHjGHFLV}HVIDYRUiYHLVGHDo}HVMXGLFLDLV
Depósitos Judiciais
2VDOGRGHGHSyVLWRVMXGLFLDLVUHGX]LXGH5PLOK}HVHPGH]HPEURGHSDUD5
PLOK}HVHPGH]HPEURGHGHYLGRDLQWHQVLILFDomRGDSUiWLFDGHXWLOL]DUVHJXURGHJDUDQWLDDR
LQYpVGHGHSyVLWRVMXGLFLDLV
Imobilizado
2VDOGRGHLPRELOL]DGRDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRV
UHODFLRQDGRVFRPDUHQRYDomRHUHYLWDOL]DomRGHQRVVDVORMDVSULQFLSDOPHQWHQRVHJPHQWRGH9DUHMR
HWDPEpPGHFRQYHUV}HVGHORMDVSDUDDEDQGHLUD0D[[L
Ativos de direito de uso
2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDDGRomRLQLFLDOGR&3&
5 ,)56TXHUHVXOWRXHPUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRGHGLUHLWRGHXVRQRPRQWDQGH5
PLOK}HVHPHWDPEpPGHYLGRDUHSDFWXDo}HVGHQRYRVFRQWUDWRVQRSHUtRGR
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Obrigações com passivos de arrendamento (Circulante e Não circulante)
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
SDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHGHYLGRSULQFLSDOPHQWHDDGRomRLQLFLDOGR&3&
 5 ,)56TXHUHVXOWRXHPUHFRQKHFLPHQWRGHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQRPRQWDQWH5
PLOK}HVHPHWDPEpPGHYLGRDUHSDFWXDo}HVGHQRYRVFRQWUDWRVQRSHUtRGR
Tributos a recolher
2VDOGRGHWULEXWRVDUHFROKHUDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGH]HPEURGHSDUD5
PLOK}HV HP GH]HPEUR GH  DV SULQFLSDLV YDULDo}HV DWUHODGDV DR DXPHQWR QR SHUtRGR VmR
UHIHUHQWHVDR,53-H&6//DSDJDUGRH[HUFtFLR
Receita diferida (Circulante e Não circulante)
2VDOGRGH5HFHLWDGLIHULGDDXPHQWRXGH5PLOK}HVHPGH]HPEURGHSDUD5
PLOK}HVHPGH]HPEURGHGHYLGRDUHFHLWDVDDSURSULDUUHIHUHQWHjFRQYrQLRFRPLQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDSDUDXWLOL]DomRGRFDQDOGHGLVWULEXLomR2VFRQWUDWRVVmRGLIHULGRVHQWUHDDQRV
Provisão para Demandas Judiciais
2 VDOGR GH SURYLVmR SDUD GHPDQGDV MXGLFLDLV WHYH XPD TXHGD GH  GH 5 PLOK}HV HP
GH]HPEUR GH  SDUD 5 PLOK}HV HP GH]HPEUR GH  GHYLGR D SULQFLSDOPHQWH
SDJDPHQWRV GH SURFHVVRV WUDEDOKLVWDV H UHYHUV}HV GH SURYLV}HV FtYHLV QmR KRXYH QHQKXP TXH
LQGLYLGXDOPHQWHVHMDPUHOHYDQWHVSDUDPDLRUHVGHWDOKHV
Patrimônio Líquido
(P  KRXYH R DSRUWH GH FDSLWDO SODQHMDGR GH 5 PLOK}HV GR DFLRQLVWD FRQWURODGRU
$GLFLRQDOPHQWHKRXYHPRYLPHQWDo}HVVHPHIHLWRFDL[DFRPRRDSRUWHGHFDSLWDOFRPLQWHJUDOL]DomR
GHLPRELOL]DGRQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVHRDMXVWHGRFiOFXORILQDOGHSUHoRGHDTXLVLomRQR
PRQWDQWHGH5PLOK}HV
'(021675$d2'25(68/7$'2
6HJXH XPD GHVFULomR GRV FRPSRQHQWHV SULQFLSDLV GH QRVVD GHPRQVWUDomR GH UHVXOWDGRV GR
H[HUFtFLR
Receita operacional líquida
1RVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDFRQVLVWHQDUHFHLWDSURYHQLHQWHGDYHQGDGHSURGXWRVHHPPHQRU
JUDXGDYHQGDGHVHUYLoRVHDOXJXHODSyVGHGXomRGHGHYROXo}HVFDQFHODPHQWRVHGHWHUPLQDGRV
LPSRVWRVVREUHYHQGDVVHUYLoRVHORFDomR$PDLRUSDUWHGDQRVVDUHFHLWDpGHULYDGDGDYHQGDGH
SURGXWRVHLQFOXLDUHFHLWDGDYHQGDGHDOLPHQWRVHSURGXWRVQmRDOLPHQWtFLRVDRVQRVVRVFOLHQWHV
DWUDYpV GH QRVVDV L  ORMDV ItVLFDV GH YDUHMR H DWDFDGR LL  LQVWDODo}HV GH DWDFDGR GHGLFDGDV DR
FXPSULPHQWRGDVHQFRPHQGDVGHJUDQGHVFOLHQWHV%%H LLL QRVVRVSRVWRVGHJDVROLQD1RSHUtRGR
GHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHHQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
SDUWH GH QRVVD UHFHLWD WDPEpP GHULYRX GD YHQGD GH SURGXWRV DWUDYpV GH QRVVDV IDUPiFLDV TXH
IRUDPYHQGLGDVHGHVFRQWLQXDGDVGXUDQWHRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
$UHFHLWDGDYHQGDGHVHUYLoRVLQFOXHP L WD[DVFREUDGDVGHQRVVRVFOLHQWHVHPUHODomRDR
XVRGHQRVVRVFDUW}HVGHFUpGLWRGHPDUFDFRQMXQWDH LL UHFHLWDVGHULYDGDVGHRXWUDVVROXo}HVGH
ILQDQFLDPHQWRDRFRQVXPLGRUIRUQHFLGDVDRVQRVVRVFOLHQWHV FRPRUHILQDQFLDPHQWRGHVDOGRVGH
FDUW}HVGHFUpGLWRHPDEHUWR HHPSUpVWLPRVSHVVRDLV $UHFHLWDGDORFDomRFRUUHVSRQGHjUHFHLWD
GHULYDGDGROHDVLQJGHQRVVRVLPyYHLVDWHUFHLURVSULQFLSDOPHQWHHVSDoRHPJDOHULDVHPWRUQRGH
QRVVDVORMDVGHYDUHMRHDWDFDGR
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$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDGHWDOKHVGHQRVVDUHFHLWDUHIHUHQWHDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
5HIHUHQWHDRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGR
HP


GHVHWHPEURGH







GH
GH]HPEURGH

5HIHUHQWHDR
SHUtRGRGH
FLQFRPHVHV
ILQGRHPGH
GH]HPEURGH





PLOK}HVGH5 

PLOK}HVGH5 



5HIHUHQWHDR
H[HUFtFLRILQGR
HP

5HFHLWD2SHUDFLRQDO%UXWD









9HQGDGHSURGXWRV









9HQGDGHVHUYLoRV









/RFDo}HV









'HGXo}HV

 

 

 

 

'HYROXo}HVHFDQFHODPHQWRV

 

 

 

 

,PSRVWRVVREUHYHQGDVVHUYLoRVHORFDomR

 

 

 

 

5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD









9HQGDGHSURGXWRVOtTXLGD









2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV









5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD









Custo de mercadorias vendidas e serviços prestados
2 FXVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H VHUYLoRV SUHVWDGRV FRQVLVWH SULQFLSDOPHQWH HP FXVWRV
UHODFLRQDGRVjYHQGDGHQRVVRVSURGXWRVDOLPHQWtFLRVHQmRDOLPHQWtFLRVTXHLQFOXLSULQFLSDOPHQWH
R FXVWR GD FRPSUD GRV SURGXWRV TXH DGTXLULPRV SDUD UHYHQGD YROXPH GH HVWRTXH FXVWRV FRP
ORJtVWLFD TXH LQFOXL FXVWRV FRP WUDQVSRUWH  SURYLV}HV SDUD REVROHVFrQFLD GH HVWRTXH FXVWRV
DVVRFLDGRVjVQRVVDVRSHUDo}HVGHILQDQFLDPHQWRHQWUHRXWURV&RPRSDUWHGRQRVVRSURFHVVRGH
FRPSUDVGHSURGXWRVDOLPHQWtFLRVHQmRDOLPHQWtFLRVFHOHEUDPRVDFRUGRVGHGHVFRQWRVFRPHUFLDLV
HORJtVWLFRVFRPRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVRTXHUHGX]RQRVVRFXVWRJHUDOGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDV
Lucro bruto
1RVVROXFUREUXWRpFDOFXODGRVXEWUDLQGRRVFXVWRVGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRV
GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
Despesas de vendas, gerais e administrativas
$VGHVSHVDVGHYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVFRQVLVWHPSULQFLSDOPHQWHHPGHVSHVDVLQFRUULGDV
FRP QRVVD IROKD GH SDJDPHQWR GHVSHVDV FRP D ORFDomR GD ORMD GHVSHVDV FRP SXEOLFLGDGH
GHVSHVDV GH GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR GHVSHVDV GH HQHUJLD HOpWULFD FRPLVV}HV GH FDUWmR GH
FUpGLWRGHVSHVDVGHPDQXWHQomRGHVSHVDVGHFRQWLQJrQFLDUHODFLRQDGDVDFRQWLQJrQFLDVILVFDLV
WUDEDOKLVWDVHFtYHLVGHQWUHRXWUDV
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Outros lucros (despesas) operacionais, líquido
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVFRQVLVWHPHPUHFHLWDVHGHVSHVDVSURYHQLHQWHVGHIRQWHV
GLYHUVDV TXH VmR FRQVLGHUDGDV GH QDWXUH]D H[WUDRUGLQiULD RX QmR FRQVLGHUDGDV SDUWH GR QRVVR
SULQFLSDOQHJyFLRRSHUDFLRQDO1RSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHQR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
GH  HODV LQFOXtDP SULQFLSDOPHQWH R UHQGLPHQWR GH UHYHUVmR GD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHOUHODFLRQDGDDGHWHUPLQDGRVLPyYHLVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRHRUHQGLPHQWRGHFUpGLWRV
ILVFDLVUHODFLRQDGRVD3,6 &2),16H,PSRVWRVGH,&06
Receita financeira (custos), líquida
$QRVVDUHFHLWDILQDQFHLUD FXVWRV OtTXLGDpDGLIHUHQoDHQWUHDQRVVDUHFHLWDILQDQFHLUDHRVFXVWRV
ILQDQFHLURV1RVVDUHFHLWDILQDQFHLUDFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHGHMXURVVREUHDUHQGDJHUDGDDSDUWLU
GH QRVVRV GHSyVLWRV MXGLFLDLV MXURV GH FUpGLWRV H[WHPSRUkQHRV 3,6  &2),16  H QRVVRV
LQYHVWLPHQWRV ILQDQFHLURV GH FXUWR SUD]R TXH HVWmR GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV DR QRVVR FDL[D
GLVSRQtYHO SDUD LQYHVWLPHQWRV 2V QRVVRV FXVWRV ILQDQFHLURV FRQVLVWHP SULQFLSDOPHQWH HP MXURV
VREUHFRQWLQJrQFLDVMXURVVREUHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHRXWURVHQFDUJRVILQDQFHLURVWDLVFRPR
MXURVVREUHFRQWDVGHYLGDVDSDUWHVUHODFLRQDGDVHVSHFLDOPHQWHR:DOPDUW
Imposto de Renda e Contribuição Social (Atual e Diferido)
1RVVDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOpFDOFXODGDFRPEDVHSULQFLSDOPHQWHHP
QRVVD UHFHLWD RX SHUGD OtTXLGD WULEXWiYHO HP XP GHWHUPLQDGR SHUtRGR OHYDQGR WDPEpP HP
FRQVLGHUDomRGHGXo}HVDSOLFiYHLVFUpGLWRVILVFDLVGLIHULGRVUHYHUV}HVHRXWURVDMXVWHVVHPHOKDQWHV
$WXDOPHQWHDDWD[DGHLPSRVWRGHUHQGDOHJDOFRUUHQWHQR%UDVLOpGH2VDWLYRVHSDVVLYRV
ILVFDLVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVHPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHQWUHRVYDORUHVFRQWiEHLV
GRVDWLYRVHSDVVLYRVSDUDILQVGHUHODWyULRVILQDQFHLURVHDTXHOHVXWLOL]DGRVSDUDILQVGHWULEXWDomR
$V PXWDo}HV QRV DWLYRV H SDVVLYRV ILVFDLV GLIHULGRV SDUD R H[HUFtFLR VmR UHFRQKHFLGDV FRPR
GHVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGDV
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(PGH
VHWHPEUR
GH
(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 


5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
&XVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRV
/XFUREUXWR





(PGH
VHWHPEUR
GH

$9

$+
























 







5HFHLWDV GHVSHVDV 
'HVSHVDVFRPYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

$9





 










 





 



2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV











/XFUR SUHMXt]R  DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR H
LPSRVWRV











5HVXOWDGRILQDQFHLUR
'HVSHVDVILQDQFHLUDV




 

5HFHLWDVILQDQFHLUDV





5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR





/XFUR SUHMXt]R  DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H GD
FRQWULEXLomRVRFLDO











,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

 







 






&RUUHQWHV



 

'LIHULGRV





/XFUR SUHMXt]R GRSHUtRGR














 







 

 

Receita operacional líquida
1RVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDXPHQWRXHP5PLOK}HVRXVHMDGH5PLOK}HV
QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
QRYH PHVHVILQGR HP GH VHWHPEURGH  GRV TXDLV 5  PLOK}HVIRUDP DWULEXtYHLV DR
QRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVDWULEXtYHLVDQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVDWULEXtYHLV
DR QRVVR VHJPHQWR GH DWDFDGR H 5  PLOK}HV DWULEXtYHLV DR QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR QR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHFRQIRUPHUHIOHWLGRQDWDEHODDEDL[R
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(PGH
VHWHPEUR
GH
(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 




(PGH
VHWHPEUR
GH

$9





6HJPHQWRGH9DUHMR

$9

$+






9HQGDGHSURGXWRVOtTXLGD









 

2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV









 

6HJPHQWRGH$WDFDGR



9HQGDGHSURGXWRVOtTXLGD









2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV













(VWHVUHVXOWDGRVVmRSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjVVHJXLQWHVWHQGrQFLDVHIDWRUHV
L 
Atacado. )RUDP UHJLVWUDGRV 5  PLOK}HV HP UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GH QRVVR
VHJPHQWRGHDWDFDGRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomR
D5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRX(VVHDXPHQWRIRLGHYLGRSULQFLSDOPHQWHD
D 
XPDXPHQWRQRQ~PHURWRWDOGHORMDVHPQRVVRIRUPDWRGHDWDFDGRGHORMDVGH
DWDFDGRHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]DQGRPHWURVTXDGUDGRVGHHVSDoRGH
YDUHMRGDVTXDLVHUDP0D[[L$WDFDGRHHUDP6DP¶V&OXEHPFRPSDUDomRFRP
ORMDV HP QRVVR IRUPDWR GH DWDFDGR HP GH  GH VHWHPEUR GH  WRWDOL]DQGR 
PHWURVTXDGUDGRVGHHVSDoRGHYDUHMRGDVTXDLVHUDP0D[[L$WDFDGRHHUDP6DP¶V
&OXEHPGHVHWHPEURGHUHIOHWLQGR  DFRQYHUVmRGHTXDWURORMDVGHYDUHMRQR
IRUPDWR6DP V&OXEHWUrVORMDVGHYDUHMRQRIRUPDWR0D[[L$WDFDGRH  ORMDVUHIRUPDGDV
HUHPRGHODGDVVHPIHFKDPHQWRVGHORMDVGXUDQWHRSHUtRGRTXHDFUHGLWDPRVWHUIRUWDOHFLGR
QRVVDV PDUFDV H DSURIXQGDGR QRVVD SUHVHQoD QDV iUHDV RQGH RSHUDPRV FRP LPSDFWRV
SRVLWLYRVFRUUHVSRQGHQWHVHPQRVVDVYHQGDV
E 
XPDXPHQWRGHQDV³YHQGDVPHVPDVORMDV´ 666 GH5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGR
GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  FRP ORMDV TXH IRUDP VXEPHWLGDV D
UHIRUPDVPRVWUDQGRXPDXPHQWRGHQD666QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGHHQTXDQWRDVORMDV
QmR UHIRUPDGDV FUHVFHUDP  FRP EDVH QDV ³YHQGDV PHVPDV ORMDV´ 666 
LPSXOVLRQDGDVSULQFLSDOPHQWHSHORLPSDFWRSRVLWLYRGRVKiELWRVGRVFRQVXPLGRUHVGHYLGRj
&29,' $V YHQGDV GH VHWH ORMDV GH YDUHMR WUDQVIRUPDGDV QRV IRUPDWRV 6DP¶V &OXE H
0D[[L $WDFDGR IRUDP HP PpGLD WUrV YH]HV PDLV HOHYDGDV DSyV PXGDQoD TXDQGR
FRPSDUDGDVDRPHVPRSHUtRGRDQWHVGDWUDQVIRUPDomRFRQVLGHUDQGRPHVPRIRUPDWRGH
ORMD 666 
LL 
Varejo. )RUDP UHJLVWUDGRV 5  PLOK}HV HP UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GH QRVVR
VHJPHQWRGHYDUHMRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomR
FRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRX(VVDGLPLQXLomRIRLSULQFLSDOPHQWHGHYLGRD
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D 
XPDGLPLQXLomRQRQ~PHURGHORMDVHQRPHWURTXDGUDGRWRWDOGRHVSDoRGHYDUHMR
HPOLQKDFRPQRVVDHVWUDWpJLDSDUDRWLPL]DUDVRSHUDo}HVHSULRUL]DUQRVVDVRSHUDo}HVPDLV
OXFUDWLYDVGHORMDVGHYDUHMRHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]DQGRPHWURV
TXDGUDGRV GH HVSDoR GH YDUHMR GRV TXDLV  HUDP KLSHUPHUFDGRV  HUDP
VXSHUPHUFDGRVHUDPsoft discount7RGR'LDIDUPiFLDVHSRVWRVGHJDVROLQDHP
FRPSDUDomR FRP  ORMDV HP QRVVR IRUPDWR GH YDUHMR HP  GH VHWHPEUR GH 
WRWDOL]DQGR  PHWURV TXDGUDGRV GH HVSDoR GH YDUHMR GRV TXDLV  HUDP
KLSHUPHUFDGRVHUDPVXSHUPHUFDGRVHUDPORMDVGHSURYHQLrQFLD7RGR'LDHHUDP
SRVWRVGHJDVROLQDHPGHVHWHPEURGHUHIOHWLQGR  DYHQGDHGHVFRQWLQXDomRGH
QRVVDV RSHUDo}HV GH IDUPiFLD GHYLGR DR EDL[R GHVHPSHQKR FRQVWDQWH H HP XP HVIRUoR
SDUDRWLPL]DUQRVVDVRSHUDo}HVHIRFDUQDVSULQFLSDLVRSHUDo}HVFRUUHVSRQGHQGRDXPD
UHGXomRGHORMDVFRPPHWURVTXDGUDGRVGHHVSDoRGHYDUHMR  DFRQYHUVmRGH
VHWH KLSHUPHUFDGRV QRV IRUPDWRV 6DP V &OXE H 0D[[L $WDFDGR H   RV HIHLWRV GH
FRPSHQVDomRGDUHIRUPDHPRGHUQL]DomRGHORMDVLQFOXLQGRQRYDVORMDVUHDEHUWDVQR
IRUPDWR GH YDUHMR GXUDQWH R SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH 
MXQWDPHQWHFRPDUHIRUPDHFRQYHUVmRGHORMDV:DOPDUWQDPDUFD%,*GXUDQWHRSHUtRGR
E 
XPD UHGXomR GH  QDV ³YHQGDV PHVPDV ORMDV´ 666  GH 5 PLOK}HV QR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGR
GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  FRP ORMDV TXH IRUDP VXEPHWLGDV D
UHIRUPDVPRVWUDQGRXPDXPHQWRGHQD666QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGHHQTXDQWRDVORMDV
QmR UHIRUPDGDV FUHVFHUDP   FRP EDVH QDV ³YHQGDV PHVPDV ORMDV´ 666 
LPSXOVLRQDGDVSULQFLSDOPHQWHSHORLPSDFWRSRVLWLYRGRVKiELWRVGRVFRQVXPLGRUHVGHYLGRj
&29,'
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Custo de mercadorias vendidas e serviços prestados
1RVVRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVDXPHQWRX5PLOK}HVRXVHMD
QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH
GH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHGRVTXDLV5
PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLV
DR QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR D 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH
5  PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV DR QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR FRQIRUPH UHIOHWLGR QD WDEHOD
DEDL[R




(PGH
VHWHPEUR
GH





(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 





(PGH
VHWHPEUR
GH

$9


6HJPHQWRGH9DUHMR


&2*6ËQGLFHGHUHFHLWD





$+




&XVWR GDV PHUFDGRULDV YHQGLGDV H VHUYLoRV SUHVWDGRV
³&2*6´ 

$9

 





 











6HJPHQWRGH$WDFDGR





 









SS





&2*6



&2*6ËQGLFHGHUHFHLWD







SS


(VVHVUHVXOWDGRVUHIOHWHPDVVHJXLQWHVWHQGrQFLDVHIDWRUHV
L 
Atacado)RUDPUHJLVWUDGRV5PLOK}HVQRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRV
SUHVWDGRVHPQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  QR SHUtRGR (VWH DXPHQWR IRL
SULQFLSDOPHQWHGHYLGRDXPDXPHQWRQDVYHQGDVHQ~PHURGHORMDVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRU
HILFLrQFLDVFRPHUFLDLV
LL 
Varejo)RUDPUHJLVWUDGRV5PLOK}HVQRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRV
SUHVWDGRVHPQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRXQRSHUtRGR(VWDGLPLQXLomRIRL
SULQFLSDOPHQWHGHYLGRDUHGXomRHPQ~PHURGHORMDVFRPRUHVXOWDGRGDHVWUDWpJLDGDDGPLQLVWUDomR
GHIHFKDUFHUWDVORMDVLQDGLPSOHQWHVHFRQYHUWHUFHUWRVKLSHUPHUFDGRVQRVIRUPDWRV6DP V&OXEH
0D[[L$WDFDGRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORDXPHQWRQDVYHQGDVGHORMDVUHIRUPDGDVHHILFLrQFLD
FRPHUFLDO
1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHQRVVRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDV
H VHUYLoRV SUHVWDGRV IRL GH  H  GH QRVVD UHFHLWD OtTXLGD SDUD QRVVRV VHJPHQWRV GH
DWDFDGRHYDUHMRUHVSHFWLYDPHQWHHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
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QRVVRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVIRLGHHGDQRVVDUHFHLWD
OtTXLGDSDUDRVQRVVRVVHJPHQWRVGHDWDFDGRHYDUHMRUHVSHFWLYDPHQWH
Lucro Bruto
3HORVPRWLYRVGLVFXWLGRVDFLPDQRVVROXFUREUXWRDXPHQWRX5PLOK}HVRXVHMDGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHGRVTXDLV5
PLOK}HVRXVHMDIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVRX
IRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  GRV TXDLV 5  PLOK}HV RX VHMD  IRUDP
DWULEXtYHLV DR QRVVR VHJPHQWR GH DWDFDGR H 5  PLOK}HV RX  DWULEXtYHLV DR QRVVR
VHJPHQWRGHYDUHMR3DUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHQRVVDPDUJHP
EUXWDIRLGHUHIOHWLQGRDPDUJHPEUXWDGHHPQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRHGH
HPQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRHPFRPSDUDomRFRPQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGR
GHVHWHPEURGHUHIOHWLQGRPDUJHPEUXWDGHHPQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRHGH
HPQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMR(VWHUHVXOWDGRGDPDUJHPEUXWDUHIOHWHQRVVRV L JDQKRVGHHILFLrQFLD
FRPHUFLDO WDQWR QR VHJPHQWR GH DWDFDGR FRPR GH YDUHMR H E  UHIRUPRV GRV ORFDLV GH QRVVRV
KLSHUPHUFDGRV
Receita (Despesas)
1RVVDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV GLPLQXtUDP 5  PLOK}HV RX  GH 5  PLOK}HV QR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRVIDWRUHVDEDL[R
Despesas de vendas, gerais e administrativas
1RVVDVGHVSHVDVFRPYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVDXPHQWDUDP5PLOK}HVRXGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HV
QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRD L XPDXPHQWR
GH5PLOK}HVHPGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHVHUYLoRVGLYHUVRVFRPRUHVXOWDGRGDVUHFHLWDVFRP
GHVUHFRQKHFLPHQWR GH DUUHQGDPHQWRV HP  UHODFLRQDGR D UHFODVVLILFDomR GH FRQWUDWRV GH
DUUHQGDPHQWR DOJXQVIRUDPUHVFLQGLGRVHQWmRIRLUHJLVWUDGRRYDORUOtTXLGRFRQWiELOGRGLUHLWRGH
XVRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRPROXFURHSUHMXt]RFRPRDVSHUGDVVmRXVXDOPHQWHPDLRUHVGR
TXH R GLUHLWRGH XVR IRL UHJLVWUDGR SUHMXt]R  LL  XP DXPHQWRGH 5  PLOK}HV HPSURYLV}HVGH
FRQWLQJrQFLDFRPRUHVXOWDGRGHQRVVDVSHUGDVUHFRUUHQWHVHDOWHUDo}HVHPQRVVDVSURYLV}HVH LLL 
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVHPGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRFRPRUHVXOWDGRGHXPDXPHQWRHP
QRVVDVGHVSHVDVGHLQYHVWLPHQWRVQRLPRELOL]DGR(VWHHIHLWRIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRU L 
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVQDVGHVSHVDVGHSHVVRDOGHYLGRDUHGXomRGHSHVVRDOUHVXOWDQWHV
GHPHGLGDVLQWURGX]LGDVSDUDID]HUIUHQWHDRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGR&29,' LL XPDUHGXomR
GH 5  PLOK}HV QDV GHVSHVDV FRP HQHUJLD HOpWULFD H LLL  XPD UHGXomR GH 5  PLOK}HV QDV
GHVSHVDVFRUSRUDWLYDVUHODFLRQDGDVDRPDUNHWLQJHSURPRomRGDPDUFD
Outras receitas operacionais líquidas (despesas)
1RVVDRXWUDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDXPHQWRX5PLOK}HVRXGH5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRD L XPDXPHQWRGH5PLOK}HV
HP FUpGLWRV WULEXWiULRV UHIOHWLQGR FUpGLWRV WULEXWiULRV H[WHPSRUkQHRV GH 3,6 &2),16 H ,&0667
UHVXOWDQWHVGHGHFLV}HVMXGLFLDLVIDYRUiYHLVH LL XPDXPHQWRGH5PLOK}HVHPHVWRUQRVGH
SURYLV}HV SDUD UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO (VVH HIHLWR IRL SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SRU XPD
UHGXomRGH5PLOK}HVHPRXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVGHYLGRDEDL[DGHXPDSURYLVmR
GH5PLOK}HVIHLWDHPUHODWLYDDGLVSXWDFRPGHWHUPLQDGRVIRUQHFHGRUHV
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Lucro antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
3HORVPRWLYRVGLVFXWLGRVDFLPDQRVVROXFURDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDVHLPSRVWRV
DXPHQWDUDPHP5PLOK}HVRXGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR
HPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVSHUtRGRILQGRHPGH
VHWHPEURGH
Receita financeira (custos), líquida
1RVVDV UHFHLWDV GHVSHVDV  ILQDQFHLUDV OtTXLGDV YDULDUDP HP 5  PLOK}HV RX  GH
GHVSHVDVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVSDUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
 SDUD 5  PLOK}HV GH UHFHLWDV ILQDQFHLUDV SDUD R SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR  GH
VHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRD L XPDXPHQWRGH5PLOK}HVQDUHFHLWDGHMXURV
FRPR UHVXOWDGR GD FRQVROLGDomR GH FUpGLWRV ILVFDLV H[WHPSRUkQHRV GH 3,6 H &2),16 H LL  XPD
UHGXomR GH 5  PLOK}HV QDV GHVSHVDV GH MXURV FRPR UHVXOWDGR GH XPD UHGXomR GH QRVVDV
SURYLV}HVSDUDDo}HVMXGLFLDLV(VVHHIHLWRIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRU L XPDXPHQWRGH5
PLOK}HV HP MXURV VREUH SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR GHYLGR D UHSDFWXDomR GH FRQWUDWRV H LL  XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVHPSHUGDVFDPELDLVOtTXLGDVGHYLGRjDOWDGHVYDORUL]DomRGRUHDOGXUDQWH
RSHUtRGR
Lucro (prejuízo) antes dos impostos de renda e contribuição social
3HODVUD]}HVGLVFXWLGDVDFLPDQRVVROXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDDXPHQWRXVLJQLILFDWLYDPHQWH
HP5PLOK}HVGHXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEUR GH  SDUD XP OXFUR GH 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGH
Imposto de renda e contribuição social
1RVVRLPSRVWRGHUHQGDGLPLQXLX5PLOK}HVRXGHGHVSHVDVGH5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUDUHFHLWDVGH5PLOK}HVQR
SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH GHYLGR DR L 
UHFRQKHFLPHQWR GRV DWLYRV ILVFDLV GLIHULGRV UHODFLRQDGRV D GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV H SHUGDV QmR
RSHUDFLRQDLVGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHVGH5PLOK}HV
Lucro (prejuízo) para o período
3HODV UD]}HV GLVFXWLGDV DFLPD QRVVR OXFUR QR SHUtRGR DXPHQWRX HP 5  PLOK}HV RX
 GHXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
SDUDXPOXFURGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
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(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 






(PGHGH]HPEUR
GH

$9









5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD





&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

 

 

/XFUREUXWR





5HFHLWDV GHVSHVDV 



'HVSHVDVFRPYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 

 

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV





/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRV





5HVXOWDGRILQDQFHLUR



'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 

 

5HFHLWDVILQDQFHLUDV





5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

 

 

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLD





,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO



&RUUHQWHV

 

 

'LIHULGRV





/XFURGRH[HUFtFLR
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Receita operacional líquida
1RVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGRVTXDLV5PLOK}HV
IRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVR
VHJPHQWRGHYDUHMRFRQIRUPHUHIOHWLGRQDWDEHODDEDL[R








(PGHGH]HPEUR
GH

$9





(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 
6HJPHQWRGH9DUHMR



9HQGDVGHSURGXWRVOtTXLGDV





2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV





6HJPHQWRGH$WDFDGR



9HQGDVGHSURGXWRVOtTXLGDV





2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV





(VVHVUHVXOWDGRVUHIOHWHPDVVHJXLQWHVWHQGrQFLDVHIDWRUHV
L 
Atacado5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGHQRVVRVHJPHQWR
GHDWDFDGRHPUHSUHVHQWDQGRGHQRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGR7DO
UHVXOWDGRSRGHVHUDWULEXtGRSULQFLSDOPHQWHjPXGDQoDGRIRFRHVWUDWpJLFRGHQRVVDDGPLQLVWUDomR
DSyV QRVVD DTXLVLomR SHOD $GYHQW GH DFRUGR FRP D TXDO EXVFDPRV H[SDQGLU QRVVR QHJyFLR GH
DWDFDGR&RPRH[HPSORGLVVRHPGHGH]HPEURGHWtQKDPRVORMDVHPQRVVRIRUPDWR
GH DWDFDGR WRWDOL]DQGR  PHWURV TXDGUDGRV GH iUHD GH YDUHMR GRV TXDLV  HUDP 0D[[L
$WDFDGRHHUDP6DP V&OXEHPFRPSDUDomRFRPORMDVHPQRVVRIRUPDWRGHDWDFDGRDSDUWLU
GHGHMDQHLURGHWRWDOL]DQGRPHWURVTXDGUDGRVGHHVSDoRGHYDUHMRGRVTXDLV
HUDP0D[[L$WDFDGRHHUDP6DP V&OXE'XUDQWHRDQRFRQYHUWHPRVTXDWURORMDVGHYDUHMRSDUD
RIRUPDWR6DP V&OXEHGXDVORMDVGHYDUHMRSDUDRIRUPDWR0D[[L$WDFDGRHGHQRVVDVORMDV
H[LVWHQWHVIRUDPPRGHUQL]DGDVHUHDEHUWDVVHPQHQKXPIHFKDPHQWRGHORMDVGXUDQWHRSHUtRGR$
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGDVVHLVORMDVGHYDUHMRFRQYHUWLGDVSDUDRVIRUPDWRV6DP¶V&OXEH0D[[L
$WDFDGRIRLHPPpGLDWUrVYH]HVPDLVHOHYDGDDSyVDFRQYHUVmRHPFRPSDUDomRFRPRPHVPR
SHUtRGRDQWHVGDFRQYHUVmRQRPHVPRIRUPDWRGHORMD 666 $VYHQGDVGHORMDVUHIRUPDGDVIRUDP
 PDLRUHV QR TXDUWR WULPHVWUH GH  HP FRPSDUDomR FRP R TXDUWR WULPHVWUH GH 
HQTXDQWR DV YHQGDV GH ORMDV QmR UHIRUPDGDV GLPLQXtUDP  QR TXDUWR WULPHVWUH GH  HP
FRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGH
LL 
Varejo5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGHQRVVRVHJPHQWR
GHYDUHMRHPUHSUHVHQWDQGRGHQRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGR7DO
UHVXOWDGRUHIOHWHSULQFLSDOPHQWHDHVWUDWpJLDGDDGPLQLVWUDomRGHIHFKDUDOJXPDVORMDVLQDGLPSOHQWHV
GHVVHVHJPHQWRHH[SDQVmRGHQRVVRQHJyFLRGHDWDFDGR$WtWXORGHH[HPSORHPGHGH]HPEUR
GHWtQKDPRVORMDVHPQRVVRIRUPDWRGHYDUHMRWRWDOL]DQGRPHWURVTXDGUDGRV
GHHVSDoRGHYDUHMRGRVTXDLVHUDPKLSHUPHUFDGRVHUDPVXSHUPHUFDGRVHUDPsoft
discount7RGR'LDHUDPIDUPiFLDVHHUDPSRVWRVGHJDVROLQDHPFRPSDUDomRFRPORMDV
HPQRVVRIRUPDWRGHYDUHMRHPGHMDQHLURGHWRWDOL]DQGRPHWURVTXDGUDGRVGH
HVSDoR GH YDUHMR GRV TXDLV  HUDP KLSHUPHUFDGRV  HUDP VXSHUPHUFDGRV  HUDP soft
discount7RGR'LDHUDPIDUPiFLDVHHUDPSRVWRVGHJDVROLQD'XUDQWHRDQRFRQYHUWHPRV
VHLVKLSHUPHUFDGRVSDUDRVIRUPDWRV6DP V&OXEH0D[[L$WDFDGRIHFKDPRVORMDVHUHIRUPDPRV
 GH QRVVDV ORMDV H[LVWHQWHV UHIOHWLQGR QRVVD HVWUDWpJLD GH ODQoDUPRV KLSHUPHUFDGRV FRP DV
PDUFDV %LJ H %LJ %RPSUHoR HP VXEVWLWXLomR j PDUFD :DOPDUW H PHOKRUDQGR QRVVD HILFLrQFLD
RSHUDFLRQDO$VYHQGDVGHORMDVUHIRUPDGDVIRUDPPDLRUHVQRTXDUWRWULPHVWUHGHHP
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FRPSDUDomR FRP R TXDUWR WULPHVWUH GH  HQTXDQWR DV YHQGDV GH ORMDV QmR UHIRUPDGDV
GLPLQXtUDPQRTXDUWRWULPHVWUHGHHPFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGH
Custo de mercadorias vendidas e serviços prestados 
1RVVRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHP
GRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HV
IRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRFRQIRUPHUHIOHWLGRQDWDEHODDEDL[R




(PGHGH]HPEURGH

$9









(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 

6HJPHQWRGH9DUHMR



&2*6
&2*6ËQGLFHGHUHFHLWD

 












6HJPHQWRGH$WDFDGR





&2*6
&2*6ËQGLFHGHUHFHLWD


 







(VVHVUHVXOWDGRVUHIOHWHPDVVHJXLQWHVWHQGrQFLDVHIDWRUHV
L 
Atacado5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPFXVWRVGHQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRHP
UHSUHVHQWDQGRGHQRVVRFXVWRWRWDOGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRSHUtRGR
2FXVWRDXPHQWRXHPFRPSDUDomRFRPUHIOHWLQGRRDXPHQWRGDUHFHLWDHGRQ~PHURGHORMDV
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRUJDQKRVGHHILFLrQFLDFRPHUFLDOHUHQRYDomRGHORMDV5HJLVWUDPRV5
PLOK}HVHPFXVWRVQRTXDUWRWULPHVWUHGHXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRTXDUWR
WULPHVWUHGHHQTXDQWRQRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDXPHQWRXQRPHVPRSHUtRGR
LL 
Varejo5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPFXVWRVGHQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRHP
UHSUHVHQWDQGRGHQRVVRFXVWRWRWDOGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRSHUtRGR
2FXVWRGLPLQXLXHPFRPSDUDomRFRPUHIOHWLQGRRIHFKDPHQWRGHORMDVLQDGLPSOHQWHVHD
FRQYHUVmRGHVHLVKLSHUPHUFDGRVSDUD6DP V&OXEH0D[[L$WDFDGRDOpPGHJDQKRVGHHILFLrQFLD
FRPHUFLDOHUHQRYDomRGHORMDV5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPGHVSHVDVQRTXDUWRWULPHVWUHGH
 TXHGD GH  HP FRPSDUDomR DR TXDUWR WULPHVWUH GH  HQTXDQWR QRVVD UHFHLWD
RSHUDFLRQDOOtTXLGDGLPLQXLXQRPHVPRSHUtRGR
1RVVR FXVWR GH PHUFDGRULDV YHQGLGDV H GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV HP  IRL GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWHGDUHFHLWDOtTXLGDGHFDGDXPGHQRVVRVVHJPHQWRVGHDWDFDGRHYDUHMR
Lucro Bruto
3HODVUD]}HVGLVFXWLGDVDFLPDQRVVROXFUREUXWRIRLGH5PLOK}HVHPGRVTXDLV5
PLOK}HVRXIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVRX
IRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMR1RPHVPRSHUtRGRQRVVDPDUJHPEUXWDIRL
GHUHIOHWLQGRPDUJHPEUXWDGHHPQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRHGHHPQRVVR
VHJPHQWRGHYDUHMRFRPHVVDPHOKRUDSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjLPSOHPHQWDomRGHQRYDVSROtWLFDV
GH FRPSUDV H PHOKRU RWLPL]DomR GH QRVVD EDVH GD iUHD GH YHQGDV (VWD PDUJHP UHVXOWD GH L 
LPSOHPHQWDomRGHQRYDVHILFLrQFLDVFRPHUFLDLVH LL UHIRUPDVGHORMDV
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Lucros (despesas) operacionais
1RVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPUHSUHVHQWDQGRHPXPDEDVH
FRQVROLGDGDGHQRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRVTXDLV5PLOK}HVRXIRUDP
DWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVRXIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVR
VHJPHQWR GH YDUHMR H 5 PLOK}HV RX  IRUDP DORFDGRV FRPR GHVSHVDV FRUSRUDWLYDV
SULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRVIDWRUHVDEDL[R
Despesas de vendas, gerais e administrativas
1RVVDVGHVSHVDVFRPYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGRV
TXDLV L 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVGHSHVVRDOUHIOHWLQGRGHVSHVDVGHIROKDGH
SDJDPHQWRGHQRVVDVHTXLSHVFRUSRUDWLYDVHDGPLQLVWUDWLYDVFRQVLVWLQGRGHVDOiULRVHEHQHItFLRV
LL  5  PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV D GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV H VHUYLoRV GLYHUVRV UHIOHWLQGR
SULQFLSDOPHQWHDVGHVSHVDVDVVRFLDGDVDWHUFHLURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVPDQXWHQomRLPSRVWRV
SUHGLDLVHQRVVDVLQVWDODo}HVGHQWUHRXWURV LLL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomRHPGHFRUUrQFLDGHLQWDQJtYHLVGLUHLWRGHXVRHDWLYRLPRELOL]DGR LY 5PLOK}HV
IRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVGHHQHUJLDHOpWULFD Y 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDV
FRUSRUDWLYDVUHODFLRQDGRVDPDUNHWLQJHSURPRomRGDPDUFD YL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLV
DGHVSHVDVGHFRPLVVmRFRPRUHVXOWDGRSULQFLSDOPHQWHGHWD[DVGHGHVFRQWRFRPHUFLDLVUHVXOWDQWHV
GH QRVVDV RSHUDo}HV FRP FDUW}HV GH GpELWR H FUpGLWR YLL  5  PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV D
SURYLV}HVUHJLVWUDGDVHPUHODomRDQRVVDVDo}HVMXGLFLDLVILVFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVH YLLL 5
PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVGHDOXJXHOHPFRQH[mRFRPRVLPyYHLVTXHDOXJDPRVSDUD
RSHUDUQRVVDVORMDVEHPFRPRRVLPyYHLVXVDGRVSDUDQRVVDVDWLYLGDGHVFRUSRUDWLYDV
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
1RVVROXFURRSHUDFLRQDOOtTXLGRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPTXHUHIOHWH L 5PLOK}HVHP
OXFURVDWULEXtYHLVDHVWRUQRVGHSURYLV}HVGHSHUGDVGHYDORUUHFXSHUiYHOUHVXOWDQWHVGHDXPHQWR
QRIOX[RGHFDL[DSURMHWDGRGHQRVVDVORMDVH LL 5PLOK}HVHPFUpGLWRVILVFDLVTXHUHIOHWHPD
UHFXSHUDomR GH FUpGLWRV ILVFDLV H[WHPSRUkQHRV GH 3,6  &2),16 GH SHUtRGRV DQWHULRUHV HP
GHFRUUrQFLDGHGHFLV}HVMXGLFLDLVIDYRUiYHLV
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
3HODVUD]}HVGLVFXWLGDVDFLPDQRVVROXFURDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDVHLPSRVWRVIRL
GH5PLOK}HVHP
Receita financeira (custos), líquida
1RVVDVGHVSHVDV ILQDQFHLUDV OtTXLGDV WRWDOL]DUDP5  PLOK}HV HP  GRV TXDLV L  5 
PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV D GHVSHVDV GH MXURV TXH UHIOHWHP SULQFLSDOPHQWH MXURV SDJRV RX
SURYLVLRQDGRVVREUHFRQWLQJrQFLDV LL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDMXURVVREUHSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWR TXH HVWmR SULQFLSDOPHQWH UHODFLRQDGRV FRP D DGRomR GR ,)56  TXH VH WRUQRX
HIHWLYRSDUDH[HUFtFLRVLQLFLDGRVHPRXDSyVGHMDQHLURGH VLF HH[LJHTXHRDUUHQGDWiULR
UHFRQKHoD DWLYRV H SDVVLYRV SDUD WRGRV RV DUUHQGDPHQWRV H[FHWR SDUD DUUHQGDPHQWRV GH FXUWR
SUD]RHLWHQVGHEDL[RYDORUHSDUDUHJLVWUDUGHVSHVDVGHMXURVVREUHRSDVVLYRGXUDQWHRSHUtRGR
GRDUUHQGDPHQWR SDUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVFRQVXOWH³²3URQXQFLDPHQWRV5HFHQWHVGDV,)56´
DFLPD  LLL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRVHQFDUJRVILQDQFHLURVUHODWLYRVDFRPLVV}HVSDJDVD
VHJXUDGRUDVUHODFLRQDGDVDFRQWLQJrQFLDVHSDUWLFLSDo}HVGHSDUWHVLQWHUHVVDGDVH LY 5PLOK}HV
IRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVOtTXLGDVFRPYDULDomRFDPELDOUHODFLRQDGDViVQRVVDVRSHUDo}HVGH
LPSRUWDomRGHSURGXWRVGRH[WHULRU
(VVHV FXVWRV IRUDP SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SRU 5  PLOK}HV HP UHFHLWDV ILQDQFHLUDV
UHIOHWLQGR L 5PLOK}HVUHODFLRQDGRVDMXURVDXIHULGRVFRPQRVVRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVH LL 5
PLOK}HVHPUHQGLPHQWRVGHMXURVGHFRUUHQWHVGHFUpGLWRVILVFDLVH[WHPSRUkQHRVGH3,6 &2),16
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
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3HODVUD]}HVGLVFXWLGDVDFLPDQRVVROXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOIRLGH
5PLOK}HVHP
Imposto de renda e contribuição social
1RVVDVGHVSHVDVFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHP
GRVTXDLV L 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHVH
LL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
Lucro do exercício
3HORVPRWLYRVGLVFXWLGRVDFLPDQRVVROXFURGRH[HUFtFLRIRLGH5PLOK}HVHP
3(5Ë2'2'(&,1&20(6(6),1'2(0'('(=(0%52'(








3HUtRGRGHFLQFRPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEUR
GH

$9

(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 







5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD





&XVWRGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

 

 

/XFUREUXWR





5HFHLWDV GHVSHVDV 



'HVSHVDVFRPYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 

 

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV





/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRV





5HVXOWDGRILQDQFHLUR



'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 

 

5HFHLWDVILQDQFHLUDV





5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

 

 

/XFUR SUHMXt]R  DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H GD FRQWULEXLomR
VRFLDO

 

 



,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWHV

²

'LIHULGRV

²

QD

/XFURQRSHUtRGR

 

QD

Receita operacional líquida
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1RVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHP
GHGH]HPEURGHGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGR
H 5  PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV DR QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR FRQIRUPH UHIOHWLGR QD WDEHOD
DEDL[R




3HUtRGRGHFLQFRPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEUR
GH

$9









(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 

6HJPHQWRGH9DUHMR
9HQGDVGHSURGXWRVOtTXLGDV





2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV





9HQGDVGHSURGXWRVOtTXLGDV





2XWUDVUHFHLWDVOtTXLGDV





6HJPHQWRGH$WDFDGR



(VVHVUHVXOWDGRVUHIOHWHPDVVHJXLQWHVWHQGrQFLDVHIDWRUHV
L 
Atacado5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRQRVVRVHJPHQWR
GHDWDFDGRQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRGH
QRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGR7DOUHVXOWDGRSRGHVHUDWULEXtGRSULQFLSDOPHQWHjV
YHQGDVGHULYDVGHQRVVRV6DP¶V&OXEHHYHQWRVVD]RQDLVGRTXDUWRWULPHVWUHFRPR³%ODFN)ULGD\´
HP1RYHPEURHRXWUDVIHVWLYLGDGHVTXHRFRUUHPGXUDQWHRVIHULDGRQDWDOLQRV(PGHGH]HPEUR
GHWtQKDPRVORMDVHPQRVVRIRUPDWRGHDWDFDGRWRWDOL]DQGRPHWURVTXDGUDGRVGH
iUHDGHYDUHMRGRVTXDLVHUDP0D[[L$WDFDGRHHUDP6DP V&OXE1mRKRXYHPXGDQoDVHP
IRUPDWRVGHORMDQHPHPTXDQWLGDGHGHORMDVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEUR
GHHPFRPSDUDomRjTXDQWLGDGHGHORMDVTXDQGRQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVDGTXLULUDP
SDUWLFLSDomRQD&RPSDQKLD
LL 
Varejo5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRQRVVRVHJPHQWRGH
YDUHMRQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRGHQRVVD
UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD WRWDO QR SHUtRGR 7DO UHVXOWDGR SRGH VHU DWULEXtGR SULQFLSDOPHQWH D D
HYHQWRV VD]RQDLVGRTXDWURWULPHVWUHFRPR³%ODFN)ULGD\´HP1RYHPEURHRXWUDVIHVWLYLGDGHVTXH
RFRUUHPGXUDQWHRVIHULDGRQDWDOLQRV (PGHGH]HPEURGHWtQKDPRVORMDVHPQRVVR
IRUPDWRGHYDUHMRWRWDOL]DQGRPHWURVTXDGUDGRVGHiUHDGHYDUHMRGRVTXDLVHUDP
KLSHUPHUFDGRV  HUDP VXSHUPHUFDGRV  HUDP ORMDV GH FRQYHQLrQFLD 7RGR'LD  HUDP
IDUPiFLDVHHUDPSRVWRVGHJDVROLQDTXHSHUPDQHFHUDPVHPDOWHUDo}HVHPFRPSDUDomRFRP
RLQtFLRGRSHUtRGR1mRKRXYHUHIRUPDRXIHFKDPHQWRGHORMDVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHP
GHGH]HPEURGH
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Custo de mercadorias vendidas e serviços prestados
1RVVRFXVWRGHPHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDR
QRVVRVHJPHQWR GHDWDFDGR H5 PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV DR QRVVRVHJPHQWR GHYDUHMR
FRQIRUPHUHIOHWLGRQDWDEHODDEDL[R




3HUtRGRGHFLQFRPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEUR
GH

$9









(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 

6HJPHQWRGH9DUHMR
&2*6



&39SURSRUomRGHUHFHLWD






6HJPHQWRGH$WDFDGR
&2*6



&39SURSRUomRGHUHFHLWD







(VVHVUHVXOWDGRVUHIOHWHPDVVHJXLQWHVWHQGrQFLDVHIDWRUHV
L 
Atacado 5HJLVWUDPRV 5  PLOK}HV HP FXVWRV GR QRVVR VHJPHQWR GH DWDFDGR QR
SHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRGHQRVVRFXVWR
WRWDO GH PHUFDGRULDV YHQGLGDV H VHUYLoRV SUHVWDGRV QR SHUtRGR 7DLV FXVWRV UHIOHWHP HP SDUWH D
YDULHGDGHGHSURGXWRVYHQGLGDGXUDQWHRVHYHQWRVVD]RQDLVGHTXDUWRWULPHVWUHPHQFLRQDGRVDFLPD
LL 
Varejo5HJLVWUDPRV5PLOK}HVHPFXVWRVGRQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMRQRSHUtRGR
GHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRGHQRVVRFXVWRWRWDOGH
PHUFDGRULDVYHQGLGDVHVHUYLoRVSUHVWDGRVQRSHUtRGR7DLVFXVWRVUHIOHWHPHPSDUWHDYDULHGDGH
GHSURGXWRVYHQGLGDGXUDQWHRVHYHQWRVVD]RQDLVGHTXDUWRWULPHVWUHPHQFLRQDGRVDFLPD
Lucro Bruto
3HODVUD]}HVGLVFXWLGDVDFLPDQRVVROXFUREUXWRIRLGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEURGHGRVTXDLV5PLOK}HVRXIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVR
VHJPHQWRGHDWDFDGRH5PLOK}HVRXIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMR
1RPHVPRSHUtRGRQRVVDPDUJHPEUXWDIRLGHUHIOHWLQGRPDUJHPEUXWDGHHPQRVVR
VHJPHQWRGHDWDFDGRHGHHPQRVVRVHJPHQWRGHYDUHMR
Lucros (despesas) operacionais
1RVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRHPEDVHFRQVROLGDGDGHQRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDO
OtTXLGDGRVTXDLV5PLOK}HVRXIRUDPDWULEXtYHLVDRQRVVRVHJPHQWRGHDWDFDGRH5
 PLOK}HV RX  IRUDP DWULEXtYHLV DR QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR H 5  PLOK}HV RX
 IRUDP DWULEXtYHLV DR QRVVR VHJPHQWR FRUSRUDWLYR SULQFLSDOPHQWH DWULEXtYHLV DRV IDWRUHV
GHVFULWRVDEDL[R
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Despesas de vendas, gerais e administrativas
1RVVDVGHVSHVDVFRPYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
FLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHGRVTXDLV L 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVD
GHVSHVDV GH SHVVRDO UHIOHWLQGR GHVSHVDV GH IROKD GH SDJDPHQWR GH QRVVR SHVVRDO LL  5 
PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHVHUYLoRVGLYHUVRVUHIOHWLQGRSULQFLSDOPHQWH
DV GHVSHVDV DVVRFLDGDV D WHUFHLURV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV LLL  5  PLOK}HV IRL DWULEXtYHO j
GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR LY 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVGHHQHUJLDHOpWULFD Y 
5PLOK}HVIRLDWULEXtYHODRPDUNHWLQJHSURPRomRGDPDUFD YL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLV
DHVWRUQRGDSURYLVmRGHFRQWLQJrQFLDVUHIOHWLQGRDUHGXomRQRYDORUPpGLRGHQRVVDVUHFODPDo}HV
WUDEDOKLVWDV YLL  5  PLOK}HV IRUDP DWULEXtYHLV D GHVSHVDV FRP FRPLVV}HV UHODFLRQDGDV
SULQFLSDOPHQWH iV WD[DV GH GHVFRQWR FRPHUFLDLV HP QRVVDV WUDQVDo}HV FRP FDUW}HV GH GHELWR H
FUpGLWRH YLLL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVGHDOXJXHOHPFRQH[mRFRPDSURSULHGDGH
TXH DOXJDPRV SDUD RSHUDU QRVVDV ORMDV EHP FRPR RV LPyYHLV XVDGRV SDUD QRVVDV DWLYLGDGHV
FRUSRUDWLYDV
Outros lucros (despesas) operacionais, líquidos
1RVVDRXWUDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHP
GHGH]HPEURGHUHIOHWLQGR L 5PLOK}HVHPUHFHLWDDWULEXtYHODHVWRUQRVGHSURYLV}HV
SDUDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOFRPRUHVXOWDGRGRDXPHQWRGRIOX[RGHFDL[DSURMHWDGRGHQRVVDV
ORMDV H LL  5  PLOK}HV HP FUpGLWRV ILVFDLV UHIOHWLQGR FUpGLWRV ILVFDLV H[WHPSRUkQHRV GH 3,6 
&2),16HPGHFRUUrQFLDGHGHFLV}HVMXGLFLDLVIDYRUiYHLVTXHIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRU5
PLOK}HVHPRXWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVSURYHQLHQWHVGHEDL[DVGHDWLYRIL[R
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
3HORVPRWLYRVGLVFXWLGRVDFLPDQRVVROXFURDQWHVGDVUHFHLWDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDVHLPSRVWRVIRL
GH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGH
Receita financeira (custos), líquida
1RVVDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGR
HPGHGH]HPEURGHGRVTXDLV L 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDGHVSHVDVGHMXURV
UHIOHWLQGRSULQFLSDOPHQWHMXURVSDJRVRXSURYLVLRQDGRVVREUHFRQWLQJrQFLDVHPUHODomRDDMXVWHVGH
MXURVVREUHQRVVDVDo}HVMXGLFLDLVH LL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDMXURVVREUHSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWR TXH UHIOHWHP QRVVDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV GH DUUHQGDPHQWR DQWHV GD DGRomR GR
,)56H LLL 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVDRXWURVHQFDUJRVILQDQFHLURVFRPRFRPLVV}HVSDJDV
DVHJXUDGRUDV UHODFLRQDGDVDFRQWLQJrQFLDV HSDUWLFLSDo}HVGHWHUFHLURVLQWHUHVVDGRV
(VVHVFXVWRVIRUDPSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSRU5PLOK}HVHPUHFHLWDVILQDQFHLUDVUHIOHWLQGR
L  5  PLOK}HV HP UHFHLWDV GH MXURV FRPR UHVXOWDGR GD FRQVROLGDomR GH FUpGLWRV ILVFDLV
H[WHPSRUkQHRVGH3,6H&2),16 LL 5PLOK}HVUHIOHWLQGRDMXVWHVGHYDORUMXVWRH LLL 5
PLOK}HVGHUHFHLWDOtTXLGDGHYDULDomRFDPELDO
Prejuízo antes de imposto de renda e contribuição social
3HODVUD]}HVGLVFXWLGDVDFLPDQRVVRSUHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOIRLGH
5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGH
Imposto de renda e contribuição social
1mRUHJLVWUDPRVQHQKXPDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHFLQFR
PHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHXPDYH]TXHJHUDPRVSUHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYDGH
FRQWULEXLomRVRFLDOQHVVHSHUtRGR
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Prejuízo do período
3HORVPRWLYRVGLVFXWLGRVDFLPDWLYHPRVSHUGDVGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGR
HPGHGH]HPEURGH
Liquidez e Recursos de Capital
1RVVDVSULQFLSDLVIRQWHVGHOLTXLGH]VmR


IOX[RGHFDL[DGHQRVVDVRSHUDo}HV



YHQGDGHFRQWDVDUHFHEHUGHFDUWmRGHFUpGLWRVHPGLUHLWRGHUHJUHVVRH



FDSLWDOL]DomRSRUQRVVRVDFLRQLVWDV

1RVVDV SULQFLSDLV QHFHVVLGDGHV GH OLTXLGH] VmR SDUD ILQDQFLDU QRVVDV RSHUDo}HV FRPHUFLDLV
GHVHPEROVRV GH FDSLWDO H REULJDo}HV ILQDQFHLUDV $FUHGLWDPRV TXH QRVVRV IOX[RV GH FDL[D
RSHUDFLRQDLV VmR VXILFLHQWHV SDUD ILQDQFLDU QRVVDV DWLYLGDGHV FREULU QRVVDV QHFHVVLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWR H UHDOL]DU QRVVR SODQR GH QHJyFLRV 1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR
HVSHUDPRVRXDQWHFLSDPRVTXDOTXHUQHFHVVLGDGHGHILQDQFLDPHQWRTXHQmRSRVVDVHUVXSRUWDGR
FRPUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVDRVTXDLVDFUHGLWDPRVWHUDFHVVRVHQHFHVViULR(QWUHWDQWRQmR
SRGHPRV JDUDQWLU TXH HVVD VLWXDomR QmR PXGDUi QR IXWXUR SULQFLSDOPHQWH GHYLGR jV LQFHUWH]DV
HQYROYHQGRRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHHPQRVVRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHIOX[RVGHFDL[D
&RPRIRQWHVGHOLTXLGH]DGLFLRQDLVWHPRVFRQGLo}HVGHOHYDQWDUUHFXUVRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
EUDVLOHLURHRXFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFDVRQHFHVViULR
)/8;2'(&$,;$
3(5Ë2'2'(129(0(6(6),1'2(0'(6(7(0%52'(&203$5$'2$23(5Ë2'2
'(129(0(6(6),1'2(0'(6(7(0%52'(
3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH









9DULDomR





(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV



 





&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR



 

 



&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV





 

 







$XPHQWRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



Caixa líquido proveniente de (utilizado em) atividades operacionais
2FDL[DOtTXLGRJHUDGR XVDGRHP DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDXPHQWRXHP5PLOK}HVGRFDL[D
OtTXLGRXVDGRHPDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGHSDUDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRSRUDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGH5PLOK}HVQR
SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  GHYLGR SULQFLSDOPHQWH D L  XP D 
DXPHQWRGH5PLOK}HVHP)RUQHFHGRUHVGHYLGRjUHGXomRGHFDL[DREVHUYDGDHPGHYLGR
jSRVWHUJDomRGHSDJDPHQWRVRFRUULGDHPGHGH]HPEURGHTXHLPSDFWRXDJHUDomRGH
FDL[DHP LL DXPHQWRGH5PLOK}HVHPLPSRVWRVDUHFXSHUDUQRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHPYLVWDGRFRQVXPRGHFUpGLWRQDRSHUDomRGDFRPSDQKLD
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Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
2 FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR DXPHQWRX 5  PLOK}HV GH 5 
PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRD L XPDXPHQWRGH5
PLOK}HVQRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOTXHFDSWDSULQFLSDOPHQWHQRVVRVLQYHVWLPHQWRVFRP
DEHUWXUDVGHORMDVHFRQYHUV}HVGXUDQWHRSHUtRGR LL DXPHQWRGH5PLOK}HVHPUHIRUPDVH
PDQXWHQomR GXUDQWH R SHUtRGR LLL  DXPHQWR GH 5  PLOK}HV HP HTXLSDPHQWRV GH 7,
SULQFLSDOPHQWH UHODFLRQDGRV i WUDQVLomR SDUD RXWUR VLVWHPD RSHUDFLRQDO H LY  DXPHQWR GH 5 
PLOK}HVHPRXWURVLQYHVWLPHQWRVSULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGRVDLQYHVWLPHQWRVQDPRGHUQL]DomRGH
FHQWURVGHGLVWULEXLomRHQDLOXPLQDomRGHORMDV
Caixa líquido fornecido pelas (utilizado nas) atividades financeiras
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSRU XVDGRHP DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGLPLQXLX5PLOK}HVGR
FDL[DOtTXLGRJHUDGRSRUDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUDRFDL[DOtTXLGRXVDGRHPDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRD
L XPDXPHQWRGHFDSLWDOGH5PLOK}HVUHJLVWUDGRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHVHPHIHLWRFRUUHVSRQGHQWHQRPHVPRSHUtRGRGH LL XPDYDULDomRQHJDWLYD
GH5PLOK}HVHPQRVVRSDVVLYRHP),'&GHXPDXPHQWRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHSDUDUHGXomRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHH LLL XPDFUpVFLPRGH5PLOK}HVQRSDJDPHQWRGH
MXURVVREUHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
(;(5&Ë&,262&,$/),1'2(0'('(=(0%52'(








([HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGH

$9





(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 
&DL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DSOLFDGR QDV  DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV



&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR



&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV



5HGXomRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D






 


Caixa líquido utilizado em atividades operacionais
2 FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP 
SULQFLSDOPHQWHGHYLGR L DRLPSDFWRGH5PLOK}HVHPSDJDPHQWRVUHODFLRQDGRVDUHFODPDo}HV
WUDEDOKLVWDV LL LPSDFWRSRVLWLYRGH5PLOK}HVQRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVHPGHFRUUrQFLDGD
SRVWHUJDomRGHSDJDPHQWRVSDUDRGLD~WLOVHJXLQWH RXVHMDSDJDPHQWRVFRPYHQFLPHQWRHP
GHGH]HPEURGHTXHHUDXPViEDGRIRUDPSRVWHUJDGRVHSDJRVHPGHMDQHLURGHR
GLD~WLOVHJXLQWH H LLL LPSDFWRGH5PLOK}HVHPRXWUDVREULJDo}HVGHYLGRDRSDJDPHQWRGH
DERQR GH 1DWDO TXH p SURYLVLRQDGR DR ORQJR GR DQR H SDJR HP GH]HPEUR  H j SURYLVmR SDUD
IHFKDPHQWRGHORMDVH LY 5PLOK}HVGHSDJDPHQWRVGHGHPDQGDVMXGLFLDLVQRFXUVRQRUPDO
GRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPUHIOHWLQGR
SULQFLSDOPHQWH QRVVRV LQYHVWLPHQWRV QR YDORU GH 5  PLOK}HV SDUD DWLYRV LPRELOL]DGRV H
LQWDQJtYHLV TXH FDSWDP SULQFLSDOPHQWH QRVVRV LQYHVWLPHQWRV QD UHIRUPD PDQXWHQomR 7,
FRQYHUV}HVGHORMDVHDEHUWXUDVGHORMDVQRSHUtRGRTXHIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGR D SHODYHQGD
GHLPRELOL]DGRQRYDORUGH5PLOK}HVUHODFLRQDGRVDYHQGDVGHLPyYHLV
Caixa líquido de atividades de financiamento
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSRUDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGRVTXDLV
L 5PLOK}HVIRUDPDWULEXtYHLVjVFRQWULEXLo}HVGHFDSLWDOSRUQRVVRVDFLRQLVWDVH LL HPPHQRU
JUDX5PLOK}HVHPGLQKHLURGHQRVVDHPLVVmRGHTXRWDVVHQLRUHVGH),'&
3(5Ë2'2'(&,1&20(6(6),1'2(0'('(=(0%52'(








3HUtRGRGH&LQFR0HVHV
ILQGRHPGHGH]HPEUR
GH

$9





(PPLOK}HVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDO 
&DL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DSOLFDGR QDV  DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV



&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR



 

 

&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV





$XPHQWRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D





Caixa líquido utilizado em atividades operacionais
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEURGHRTXHIRLDWULEXtGRSULQFLSDOPHQWHDR L LPSDFWRQHJDWLYRGH5
PLOK}HVHPFRQWDVDUHFHEHUGHYLGRjTXHGDHPUHFHEtYHLVGHGHVFRQWRVFDXVDQGRXPDXPHQWRHPQRVVR
VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHU LL RLPSDFWRSRVLWLYRGH5PLOK}HVHP)RUQHFHGRUHVGHYLGRDRIDWRGR
GDGDWDGHSDJDPHQWRWHUVLGRGXUDQWHRILQDOGHVHPDQDID]HQGRFRPTXHIRVVHSDJRDSHQDVQRGLD
~WLOGHMDQHLUR LLL RLPSDFWRQHJDWLYRGH5PLOK}HVHP2XWURVSDVVLYRVGHYLGRDRSDJDPHQWRGHGD
SURYLVmRGHVDOiULRHEDL[DGHSURYLVmRSDUDIHFKDPHQWRGHORMDVH LY RLPSDFWRQHJDWLYRGH5
PLOK}HVHP3DJDPHQWRVGHGHPDQGDVMXGLFLDLVIDWRULQHUHQWHDRVHJPHQWRGD&RPSDQKLD
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRHPDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFR
PHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLDWULEXtYHOD L LQYHVWLPHQWRVQRYDORUGH5
PLOK}HV HP DWLYR LPRELOL]DGR H LQWDQJtYHO TXH SULQFLSDOPHQWH FDSWD QRVVRV LQYHVWLPHQWRV HP
UHIRUPDV H SURFHGLPHQWRV GH PDQXWHQomR GXUDQWH R SHUtRGR H LL  EDL[D H FLVmR GH HPSUHVDV
LPRELOLiULDVQRYDORUGH5PLOK}HVUHIOHWLQGRDVYHQGDVGHLPyYHLVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGR
SHODYHQGDGHDWLYRVLPRELOL]DGRVJHUDQGRFDL[DQRYDORUGH5PLOK}HV
Caixa líquido de atividades de financiamento
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSRUDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHFLQFRPHVHV
ILQGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLDWULEXtYHOjFRQWULEXLomRGHFDSLWDOGHQRVVRVDFLRQLVWDVQRYDORU
GH5PLOK}HVTXHIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSRUSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRQRYDORUGH5
PLOK}HVUHIOHWLQGRRSDJDPHQWRGHGHVSHVDVGHDUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURV
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
D

5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRU

L

'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

(QWHQGHPRVTXHDEDVHGHVXVWHQWDomRGDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLDFRQVHTXHQWHPHQWHGHVXDV
RSHUDo}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVXOWRXSULQFLSDOPHQWHGDYHQGDGHSURGXWRVDOLPHQWDUHV
HQmRDOLPHQWDUHVDRVFRQVXPLGRUHVILQDLVHPQRVVDVORMDV1RVVDVRSHUDo}HVHVWmRRUJDQL]DGDV
QRVVHJXLQWHVVHJPHQWRVGHQHJyFLRV L YDUHMRH LL DWDFDGR
L  9DUHMR QRVVR VHJPHQWR GH YDUHMR FRQVLVWH HP YHQGDV GH SURGXWRV DOLPHQWDUHV H QmR
DOLPHQWDUHVDRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVILQDLVHPQRVVRV D KLSHUPHUFDGRVVREDVEDQGHLUDV
%LJ%RPSUHoRQR1RUGHVWHH%LJQR6XOH6XGHVWH E VXSHUPHUFDGRVVREDVEDQGHLUDV
1DFLRQDOQR6XO6XSHUERPSUHoRQR1RUGHVWH F soft discountVREDEDQGHLUD7RGR'LDH
G  SRVWRV GH FRPEXVWtYHO 1RVVRV  KLSHUPHUFDGRV HVWmR ORFDOL]DGRV QDV UHJL}HV
1RUGHVWH 6XO H 6XGHVWH H SRVVXHP iUHD PpGLD GH YHQGDV GH DSUR[LPDGDPHQWH 
PHWURVTXDGUDGRV1RVVRVVXSHUPHUFDGRVHVWmRORFDOL]DGRVQDVUHJL}HV1RUGHVWHH
6XOFRPiUHDPpGLDGHYHQGDVGHDSUR[LPDGDPHQWHPHWURVTXDGUDGRV1RVVDV
soft discount7RGR'LDHVWmRORFDOL]DGRVQDVUHJL}HV1RUGHVWHH6XGHVWHFRPiUHDPpGLD
GHYHQGDVGHDSUR[LPDGDPHQWHPHWURVTXDGUDGRV&RPRVHUYLoRFRPSOHPHQWDUDRV
QRVVRVFOLHQWHVRSHUDPRVSRVWRVGHJDVROLQDORFDOL]DGRVQDViUHDVGHHVWDFLRQDPHQWR
GRVQRVVRVKLSHUPHUFDGRVHDWDFDGRV
LL $WDFDGR QRVVR VHJPHQWR GH DWDFDGR FRQVLVWH HP YHQGD GH SURGXWRV DOLPHQWDUHV H QmR
DOLPHQWDUHV VRE DV EDQGHLUDV 0D[[L $WDFDGR H 6DP¶V &OXE SDUD FRQVXPLGRUHV ILQDLV
UHYHQGHGRUHV H IRUQHFHGRUHV GR VHWRU GH VHUYLoRV GH DOLPHQWDomR TXH EXVFDP SUHoRV
EDL[RVHFRPSUDVHPJUDQGHYROXPH1RVVDVORMDV0D[[L$WDFDGRHVWmRORFDOL]DGDVQDV
UHJL}HV1RUGHVWH6XOH6XGHVWHHSRVVXHPiUHDPpGLDGHYHQGDVGHDSUR[LPDGDPHQWH
 PHWURV TXDGUDGRV H QRVVRV  6DP¶V &OXE HVWmR ORFDOL]DGRV HP JUDQGHV FHQWURV
XUEDQRVFRPiUHDPpGLDGHYHQGDVGHDSUR[LPDGDPHQWHPHWURVTXDGUDGRV$OpP
GDVQRVVDVORMDVRSHUDPRVWDPEpPDWDFDGRVVREDEDQGHLUD0D[[L$WDFDGRGHHQWUHJD
HVSHFLDOL]DGRV QR IRUQHFLPHQWR SDUD QRVVRV PDLRUHV FOLHQWHV business-to-business SRU
PHLRGHVHUYLoRGHHQWUHJD
'HVFULomRGRV&RPSRQHQWHV3ULQFLSDLVGHQRVVRV5HVXOWDGRV2SHUDFLRQDLV
6HJXHDEDL[RXPUHVXPRGRVLWHQVTXHFRPS}HPQRVVDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRV
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
9HQGDVOtTXLGDVHRXWUDVUHFHLWDV
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDLQFOXLYHQGDVOtTXLGDVHRXWUDVUHFHLWDV$VYHQGDVOtTXLGDVLQFOXHPD
UHFHLWD SURYHQLHQWH GH YHQGDV GH SURGXWRV DOLPHQWDUHV H QmRDOLPHQWDUHV UHDOL]DGDV SRU QRVVRV
FOLHQWHVSRUPHLRGH L QRVVDVORMDVItVLFDVHFRPHUFLDLV LL LQVWDODo}HVGHDWDFDGRGHGLFDGDVDR
FXPSULPHQWR GDV RUGHQV GH QRVVRV PDLRUHV QHJyFLRV HQWUH HPSUHVDV RX %% H LLL  YHQGDV GH
SURGXWRV HP QRVVRV SRVWRV GH FRPEXVWtYHO 2XWUDV UHFHLWDV LQFOXHP UHFHLWDV GHULYDGDV
SULQFLSDOPHQWHGH L WD[DVTXHFREUDPRVGRQRVVRFOLHQWHHPUHODomRDRXVRGHQRVVRVFDUW}HVGH
FUpGLWRFREDQGHLUDGRV LL UHFHLWDVGHULYDGDVGHRXWUDVVROXo}HVGHILQDQFLDPHQWRDRFRQVXPLGRU
IRUQHFLGDV DQRVVRV FOLHQWHV FRPR UHILQDQFLDPHQWR GH FDUWmR GH FUpGLWR HPFLUFXODomR VDOGRV H
HPSUpVWLPRVSHVVRDLV H LLL UHFHLWDVGHULYDGDVGDORFDomRGHLPyYHLVSDUDWHUFHLURVSULQFLSDOPHQWH
XQLGDGHVGHDOXJXHOHPJDOHULDVHVKRSSLQJVHPWRUQRGHQRVVDVORMDVGR9DUHMRH$WDFDGR
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&XVWRGDVYHQGDV
2FXVWRGDVYHQGDVFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHHPFXVWRVUHODFLRQDGRVDQRVVDVYHQGDVGHSURGXWRV
LQFOXLQGRRSUHoRGHFRPSUDGRVEHQVTXHDGTXLULPRVSDUDUHYHQGDYROXPHGHHVWRTXHFXVWRVGH
ORJtVWLFD TXHLQFOXLFXVWRVGHWUDQVSRUWH SURYLVmRSDUDREVROHVFrQFLDGHHVWRTXHHRXWURVFXVWRV
(PUHODomRjFRPSUDGHSURGXWRVGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVGHDOLPHQWRVHSURGXWRVQmRDOLPHQWDUHV
FHOHEUDPRVFRPRVIRUQHFHGRUHVGHVFRQWRVFRPHUFLDLVORJtVWLFRV7DLVGHVFRQWRVVmRUHFRQKHFLGRV
FRPRUHGXWRUHVGHFXVWRGHYHQGDV
'HVSHVDVGHYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV GH YHQGDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV FRQVLVWHP SULQFLSDOPHQWH HP GHVSHVDV
UHODFLRQDGDV D IROKD GH SDJDPHQWR PDQXWHQomR FXVWRV GH HQHUJLD H HOHWULFLGDGH LQFRUULGRV HP
FRQH[mRFRPQRVVDVLQVWDODo}HVGHVSHVDVGHSURSDJDQGDHQWUHRXWURV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
2XWUDV UHFHLWDV GHVSHVDV  VmR LWHQV TXH QmR SXGHUDP VHU FODVVLILFDGRV HP RXWUDV UXEULFDV GD
GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR H SRGHP LQFOXLU LWHQV TXH VmR OLPLWDGRV HP Q~PHUR FODUDPHQWH
LGHQWLILFiYHLVLQFRPXQVHTXHWrPXPLPSDFWRUHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
$UHFHLWDILQDQFHLUDFRQVLVWHSULQFLSDOPHQWHQDUHPXQHUDomRGHQRVVDSRVLomRGHWHVRXUDULDDRORQJR
GRDQR7DPEpPpLPSDFWDGRSHODYDULDomRGRYDORUGHPHUFDGRGHQRVVRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GHULYDWLYRV H[HFXWDGRV SDUD QRV SURWHJHU FRQWUD D YRODWLOLGDGH FDPELDO GHFRUUHQWH GD GtYLGD
GHQRPLQDGDHPHXURHGyODUQRUWHDPHULFDQRRTXHSRGHOHYDUDJDQKRVFDPELDLVHQWUHRXWURV
LL 

)DWRUHVTXHDIHWDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2VUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDIRUDPHFRQWLQXDUmRDVHULQIOXHQFLDGDVSHORVVHJXLQWHV
IDWRUHV
3RGHU GH FRPSUD GR FRQVXPLGRU (PERUD R VHWRU GH YDUHMR GH DOLPHQWRV QR %UDVLO WHQKD
GHPRQVWUDGRUHFHQWHPHQWHUHVLOLrQFLDDWUDYpVGHFLFORVHFRQ{PLFRVDGYHUVRVDLQG~VWULDGHYDUHMR
pVHQVtYHODUHGXo}HVQRSRGHUGHFRPSUDGRFRQVXPLGRUHVSHFLDOPHQWHHPPHUFDGRVGHYDUHMR
GHSURGXWRVQmRDOLPHQWDUHV$WD[DGHGHVHPSUHJRpXPLQGLFDGRUFRPXPLPSDFWRGLUHWRVREUHR
SRGHUGHFRPSUDGRVQRVVRVFOLHQWHV8PSURORQJDPHQWRGDUHFHVVmRDWXDOSRGHULDUHVXOWDUHPXPD
TXHGD DLQGD PDLRU GR FRQVXPR GR DJUHJDGR IDPLOLDU FRPR UHVXOWDGR GD HOHYDGD WD[D GH
GHVHPSUHJR3RURXWURODGRRDXPHQWRGRFRQVXPRQR%UDVLOpPXLWDVYH]HVDVVRFLDGRDXPD
GLPLQXLomR QD WD[D GH GHVHPSUHJR HP FRPELQDomR FRP XP DXPHQWR QD UHQGD H QR QtYHO GH
GLVWULEXLomRGDUHQGD
'HPDQGDVGHFOLHQWHVHRVSDGU}HVGHFRPSUDHPHYROXomR$QRVVDFDSDFLGDGHGHDQWHFLSDU
HUHVSRQGHUHPWHPSRKiELODRVSDGU}HVGHFRPSUDVEHPFRPRjVWHQGrQFLDVRXSUHIHUrQFLDVGH
FRQVXPR HP FRQVWDQWH PXGDQoD FRQWLQXDUi D VHU IXQGDPHQWDO SDUD R VXFHVVR GRV QRVVRV
QHJyFLRV(PSDUWLFXODUWHPRVREVHUYDGRTXHRVFRQVXPLGRUHVTXHKLVWRULFDPHQWHWrPXVDGRRV
FDQDLVItVLFRVGHFRPpUFLRSDUDDFRPSUDGHSURGXWRVDOLPHQWDUHVHQmRDOLPHQWDUHVWrPPLJUDGR
SDUD DSOLFDWLYRV SODWDIRUPDV GH GHOLYHU\ H HFRPPHUFH $FUHGLWDPRV TXH DV YHQGDV RQOLQH GH
SURGXWRVDOLPHQWDUHVHQmRDOLPHQWDUHVDSUHVHQWHPVLJQLILFDWLYDVRSRUWXQLGDGHVHPXPSDtVFRP
SHQHWUDomR GH YDUHMR RQOLQH UHODWLYDPHQWH EDL[D PDV HP UiSLGD H[SDQVmR 2 *UXSR %LJ WHP
DFHOHUDGRDLPSOHPHQWDomRGDVXDHVWUDWpJLDGLJLWDOHYHPH[SDQGLQGRDVRSHUDo}HVFRPSDUFHLURV
GHGHOLYHU\FRQWDQGRFRPPDLVGHORMDVTXHRIHUHFHPHVVHFDQDOGHYHQGD
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%HQHItFLRV )LVFDLV ,QFHQWLYRV )LVFDLV H 5HJLPHV (VSHFLDLV $V VXEVLGLiULDV :06
6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD%RPSUHoR6XSHUPHUFDGRVGR
1RUGHVWH /WGD H %RPSUHoR %DKLD 6XSHUPHUFDGRV /WGD VmR EHQHILFLiULDV GH EHQHItFLRV ILVFDLV
LQFHQWLYRVILVFDLVHUHJLPHVHVSHFLDLVUHODWLYRVjDSXUDomRGR,&06QD%DKLDHP3HUQDPEXFRQR
0DWR*URVVRGR6XOHP6mR3DXORQR3DUDQiHP6DQWD&DWDULQDHQR5LR*UDQGHGR6XODOpPGH
PXQLFLSDLVGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPRVFRPRUHOHYDQWHVRVVHJXLQWHV
ICMS
(VWDGRGH3HUQDPEXFR
$&RPSDQKLDIUXLGRVVHJXLQWHVUHJLPHVHVSHFLDLVQR(VWDGR
•

5HJLPH (VSHFLDO Q  H  '3& Q
H'3&Q FRQFHGLGRDRHVWDEHOHFLPHQWRILOLDOGD:0%6XSHUPHUFDGRV
GR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRHP-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV3( &13-Q 
SDUDSHUPLWLU L DIUXLomRGDVLVWHPiWLFDGHWULEXWDomRHVSHFtILFDSDUDFHQWUDOGHGLVWULEXLomR
GH VXSHUPHUFDGRV TXH FRQFHGH FUpGLWR SUHVXPLGR SDUD GHWHUPLQDGDV RSHUDo}HV QRV
WHUPRVGD/HLQHGR'HFUHWRQH LL TXHRHVWDEHOHFLPHQWRILJXUH
FRPR VXEVWLWXWR WULEXWiULR UHVSRQViYHO SHOR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV VXEVHTXHQWHV GDV
PHUFDGRULDVVXMHLWDVDRUHJLPHGDVXEVWLWXLomRWULEXWiULD3DUDPDQXWHQomRHIUXLomRGHVWH
UHJLPHHVSHFLDOpQHFHVViULRRFXPSULPHQWRGHGLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHD
SDUWLUGHHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

•

5HJLPH (VSHFLDO Q  '3& Q   FRQFHGLGR DR
HVWDEHOHFLPHQWR ILOLDO GD %RPSUHFR 6XSHUPHUFDGRV GR 1RUGHVWH /WGD ORFDOL]DGR HP
-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV3( &13-Q SDUDSHUPLWLU L DIUXLomRGD
VLVWHPiWLFD GH WULEXWDomR HVSHFtILFD SDUD FHQWUDO GH GLVWULEXLomR GH VXSHUPHUFDGRV TXH
FRQFHGHFUpGLWRSUHVXPLGRSDUDGHWHUPLQDGDVRSHUDo}HVQRVWHUPRVGD/HLQ
HGR'HFUHWRQH LL TXHRHVWDEHOHFLPHQWRILJXUHFRPRVXEVWLWXWRWULEXWiULR
UHVSRQViYHO SHOR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV VXEVHTXHQWHV GDV PHUFDGRULDV VXMHLWDV DR
UHJLPH GD VXEVWLWXLomR WULEXWiULD 3DUD PDQXWHQomR H IUXLomR GHVWH UHJLPH HVSHFLDO p
QHFHVViULRRFXPSULPHQWRGHGLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHDSDUWLUGH
HSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

•

5HJLPH (VSHFLDO Q  '3& Q   FRQFHGLGR DR
HVWDEHOHFLPHQWRILOLDOGD%RPSUHFR6XSHUPHUFDGRVGR1RUGHVWH/WGDORFDOL]DGRHP&DER
GH 6DQWR $JRVWLQKR3( &13- Q   SDUD SHUPLWLU L  D IUXLomR GD
VLVWHPiWLFD GH WULEXWDomR HVSHFtILFD SDUD FHQWUDO GH GLVWULEXLomR GH VXSHUPHUFDGRV TXH
FRQFHGHFUpGLWRSUHVXPLGRSDUDGHWHUPLQDGDVRSHUDo}HVQRVWHUPRVGD/HLQ
HGR'HFUHWRQH LL TXHRHVWDEHOHFLPHQWRILJXUHFRPRVXEVWLWXWRWULEXWiULR
UHVSRQViYHO SHOR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV VXEVHTXHQWHV GDV PHUFDGRULDV VXMHLWDV DR
UHJLPH GD VXEVWLWXLomR WULEXWiULD 3DUD PDQXWHQomR H IUXLomR GHVWH UHJLPH HVSHFLDO p
QHFHVViULRRFXPSULPHQWRGHGLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHDSDUWLUGH
HSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR


6DOLHQWDPRV TXH FRP EDVH HP LQIRUPDo}HV S~EOLFDV IRL SRVVtYHO FRQVWDWDU TXH R (VWDGR GH
3HUQDPEXFRSXEOLFRXDVLQIRUPDo}HVGRVUHIHULGRVEHQHItFLRVHPDWHQomRjVUHJUDVGHFRQYDOLGDomR
GD/HLQHGR'HFUHWRQLQGLFDQGRRVQR'HFUHWRQ
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(VWDGRGH6mR3DXOR
$&RPSDQKLDIUXLGRVVHJXLQWHVUHJLPHVHVSHFLDLVQR(VWDGR

•

•

5HJLPH(VSHFLDOQFRQFHGLGRDRVHVWDEHOHFLPHQWRVILOLDLVSDXOLVWDVGD:0%
6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGDORFDOL]DGRVHP(PEXGDV$UWHV &13-Q
,(Q&'Q ,WDSHFHULFDGD6HUUD &13-Q
 ,( Q  &' Q   %DUXHUL &13- Q  ,(
Q &' Q   &DMDPDU &13- Q  ,( Q
 H&DMDPDU &13-QH,(Q SDUD
SHUPLWLUTXHILJXUHPFRPRVXEVWLWXWRVWULEXWiULRVUHVSRQViYHLVSHODUHWHQomRHUHFROKLPHQWR
GR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDV VXEVHTXHQWHV GHVWLQDGDV D FRQWULEXLQWHV HVWDEHOHFLGRV QR
(VWDGRGH6mR3DXORQRVWHUPRVGR'HFUHWRQHGD3RUWDULD&$7Q
3DUDPDQXWHQomRHIUXLomRGHVWHUHJLPHHVSHFLDOpQHFHVViULRRFXPSULPHQWRGHGLYHUVRV
UHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHDSDUWLUGHDWpFRQWXGRIRLUHTXHULGR
SHGLGRGHSURUURJDomRGRUHJLPHTXHDLQGDHVWiSHQGHQWHGHDQiOLVHGHIRUPDTXHQRV
WHUPRV GR DUW  GD 3RUWDULD &$7 Q  DV GLVSRVLo}HV GR UHJLPH SHUPDQHFHUmR
YLJHQWHVDWpGHFLVmRGDDXWRULGDGHDGPLQLVWUDWLYD

5HJLPH (VSHFLDO Q  FRQFHGLGR DR HVWDEHOHFLPHQWR ILOLDO GD :06
6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD ORFDOL]DGR HP (PEX GDV $UWHV63 &13- Q
 ,( Q  &' Q   SDUD SHUPLWLU TXH ILJXUH FRPR
VXEVWLWXWRWULEXWiULRUHVSRQViYHOSHODUHWHQomRHUHFROKLPHQWRGR,&06GHYLGRSHODVVDtGDV
VXEVHTXHQWHVGHVWLQDGDVDFRQWULEXLQWHVHVWDEHOHFLGRVQR(VWDGRGH6mR3DXORQRVWHUPRV
GR'HFUHWRQHGD3RUWDULD&$7Q3DUDPDQXWHQomRHIUXLomRGHVWH
UHJLPHHVSHFLDOpQHFHVViULRRFXPSULPHQWRGHGLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHD
SDUWLUGHDWp


(VFODUHFHPRVTXHFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVS~EOLFDVQmRORFDOL]DPRVR'HFUHWRQ
HD3RUWDULD&$7QQDOLVWDGHQRUPDVLQGLFDGDVSDUDFRQYDOLGDomR
(VWDGRGR3DUDQi
1R (VWDGR IRL FRQFHGLGR R 5HJLPH (VSHFLDO Q  DR HVWDEHOHFLPHQWR ILOLDO GD :06
6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD ORFDOL]DGR HP 3LQKDLV35 &13- Q  ,( Q
  SDUD SHUPLWLU TXH ILJXUH FRPR VXEVWLWXWR WULEXWiULR UHVSRQViYHO SHOD UHWHQomR H
UHFROKLPHQWR GR ,&06 GHYLGR SHODV VDtGDVVXEVHTXHQWHV QRV WHUPRV GR DUW  GR $QH[R ,; GR
5,&0635 3DUD PDQXWHQomR H IUXLomR GHVWH UHJLPH HVSHFLDO p QHFHVViULR R FXPSULPHQWR GH
GLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHDSDUWLUGHDWp
(VFODUHFHPRVTXHFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVS~EOLFDVQmRORFDOL]DPRVRDUWGR$QH[R,;GR
5,&0635QDOLVWDGHQRUPDVLQGLFDGDVSDUDFRQYDOLGDomR
(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD
1R(VWDGRD&RPSDQKLDIUXLGRVVHJXLQWHV7UDWDPHQWR7ULEXWiULR'LIHUHQFLDGR ³77'´ FRQFHGLGRV
DR HVWDEHOHFLPHQWR ILOLDO GD :06 6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD ORFDOL]DGR HP %DOQHiULR
&DPERUL~6& &13-Q,(Q 
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•

77'±,PSRUWDomRTXHFRQFHGHXQRVWHUPRVGRDUWGR'HFUHWRQHGRDUW$QH[R
GR5,&066&RVVHJXLQWHVEHQHItFLRVILVFDLV L GLIHULPHQWRGR,&06GHYLGRQDLPSRUWDomRGH
PHUFDGRULDGHVWLQDGDjFRPHUFLDOL]DomR LL GLIHULPHQWRSDUFLDOGR,&06LQFLGHQWHQDRSHUDomR
LQWHUQDVXEVHTXHQWHDLPSRUWDomR LLL FUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06QDRSHUDomRVXEVHTXHQWHj
LPSRUWDomRGHPHUFDGRULDVSDUDFRPHUFLDOL]DomRH LY DGLVSHQVDGHJDUDQWLDGR,&06GLIHULGR
QD LPSRUWDomR PHGLDQWH SDJDPHQWR DQWHFLSDGR GR ,&06 GHYLGR QD VDtGD VXEVHTXHQWH 3DUD
PDQXWHQomRHIUXLomRGHVWH77'pQHFHVViULRRFXPSULPHQWRGHGLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV
9LJHQWHDSDUWLUGHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

77' ± $WDFDGLVWD TXH QRV WHUPRV GR $QH[R  GR 5,&066& TXH L  FRQFHGHX DR
HVWDEHOHFLPHQWR D FRQGLomR GH VXEVWLWXWR WULEXWiULR UHVSRQViYHO SHOR ,&06 LQFLGHQWH QDV
RSHUDo}HVLQWHUHVWDGXDLVFRPDVPHUFDGRULDVGHSHUIXPDULDHSURGXWRVGHKLJLHQHSHVVRDO
H LL FRQFHGHXREHQHItFLRILVFDOGHUHGXomRGDEDVHGHFiOFXORGR,&06QDVRSHUDo}HV
HQWUHFRQWULEXLQWHV3DUDPDQXWHQomRHIUXLomRGHVWH77'pQHFHVViULRRFXPSULPHQWRGH
GLYHUVRVUHTXLVLWRVHFRQGLo}HV9LJHQWHDSDUWLUGHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

(VFODUHFHPRVTXHFRQIRUPHLQIRUPDo}HVS~EOLFDVYHULILFDPRVRDUWGR'HFUHWRQRDUW
$QH[RHGLYHUVRVGLVSRVLWLYRVGR$QH[RGR5,&066&IRUDPLQFOXtGRVQDOLVWDSDUDFRQYDOLGDomR
GR 'HFUHWR Q  $LQGD YHULILFDVH TXH RV EHQpILFRV ILVFDLV SUHYLVWRV QR DUW  GR 'HFUHWR
QHQRDUW$QH[RGR5,&066&IRUDPUHLQVWLWXtGRVSHOD/HLQ
E
9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
3DUDREWHULQIRUPDo}HVVREUHDVPXGDQoDVQDUHFHLWDHRVPRWLYRVGHVVDVDOWHUDo}HVYLGHLWHP
 K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F
,PSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRU
$WXDPRVQRVHWRUGHYDUHMREUDVLOHLURHQRVVDVRSHUDo}HVFRQVLVWHPSULQFLSDOPHQWHQDYHQGDGH
SURGXWRVDOLPHQWDUHVHQmRDOLPHQWDUHV&RPRWDOHVWDPRVVXMHLWRVDGLYHUVRVIDWRUHVTXHDIHWDP
RVQRVVRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVHDFRQGLomRILQDQFHLUDTXHHQWUHRXWURVLQFOXHPRVHJXLQWH
RDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLUR
DLQIODomRRSRGHUGHFRPSUDGRVFRQVXPLGRUHVHGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRH
DVGHPDQGDVGHFOLHQWHVHKiELWRVGHFRPSUDHPHYROXomR
$PELHQWHPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLUR$WXDPRVQR%UDVLOHSRUWDQWRDPDLRULDGDVQRVVDVUHFHLWDV
GHVSHVDV H DWLYRV p DXIHULGD HP UHDLV &RQVHTXHQWHPHQWH DV PXGDQoDV PDFURHFRQ{PLFDV QR
%UDVLOHVSHFLDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRjLQIODomRWD[DVGHMXURVDFXUWRHORQJRSUD]RWD[DVGH
FkPELRQtYHLVVDODULDLVHHPSUHJRGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHDFRQILDQoDGRFRQVXPLGRUSRGHP
DIHWDURVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HV
1RV~OWLPRVDQRVRDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFRGRSDtVWHPVHPRVWUDGRGHVDILDGRU23,%QDFLRQDO
FRQWUDLXQRSULPHLURVHPHVWUHGHHSHUPDQHFHXHVWiYHOFRPFUHVFLPHQWRGHHP
YHUVXVHPHYHUVXVHP2tQGLFHGHGHVHPSUHJRFRQWLQXRXHOHYDGRGH
HPHPHHPHQTXDQWRTXHDLQIODomRGHDOLPHQWRVIRLGHHP
DQWHHPHXPDGHIODomRGHHP6HJXQGRHVWLPDWLYDVGHRXWXEURGHIHLWDV
SHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOSUHYrVHTXHR3,%GR%UDVLOWHUiUHWUDomRGHHP
1RVVRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVWDPEpPVmRDWpFHUWRSRQWRDIHWDGRVSHODVIOXWXDo}HVFDPELDLV
3DJDPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDSRUDOJXQVGRVSURGXWRVLPSRUWDGRVFRPSUDGRVSDUDUHYHQGDHP
QRVVDVORMDV3RUWDQWRDVIOXWXDo}HVFDPELDLVLPSDFWDPRFXVWRGRVSURGXWRVHSRGHUiDIHWDUQRVVR
UHVXOWDGRGDVRSHUDo}HV
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7D[DVGHMXURV2%DQFR&HQWUDODOWHUDSHULRGLFDPHQWHDWD[DEiVLFDGHMXURVDILPGHJHUHQFLDUD
LQIODomR$VYDULDo}HVQDVWD[DVGHMXURVDIHWDPSULQFLSDOPHQWHQRVVDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVEHP
FRPR FRPSURPHWHP R FXVWR H D GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR DR FRQVXPLGRU R TXH LQIOXHQFLD
SULQFLSDOPHQWHDVYHQGDVGHQRVVRVLWHQVGHPDLRUWtTXHWHWDLVFRPRHOHWURGRPpVWLFRVHDSDUHOKRV
HOHWU{QLFRVTXHVmRQDPDLRULDFRPSUDGRVDFUpGLWR
,QIODomR (QTXDQWR SHTXHQDV YDULDo}HV QR tQGLFH GH LQIODomR SRGHP VHU UHSDVVDGDV DRV QRVVRV
FOLHQWHV VHP UHSUHVHQWDU XP LPSDFWR UHOHYDQWH VREUH D GHPDQGD GRV SURGXWRV TXH YHQGHPRV
DFUHGLWDPRV TXH XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QR tQGLFH GH LQIODomR SRVVD DIHWDU DGYHUVDPHQWH D
GHPDQGDSRUQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVRXGRRXWURODGRRVQRVVRVSUHoRVGHYHQGDRTXHSRGH
L  SUHMXGLFDU D FRQILDQoD GRV FRQVXPLGRUHV H LL  DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SRGHU GH FRPSUD GRV
FRQVXPLGRUHV$OpPGLVVRDOJXPDVGDVQRVVDVGHVSHVDVGHYHQGDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVVmR
GLUHWDPHQWH LQIOXHQFLDGDV SHODV DOWHUDo}HV QD LQIODomR WDLV FRPR RV FXVWRV GH PmR GH REUD H
GHVSHVDVGHDOXJXpLV$LQIODomRWDPEpPFRPSURPHWHLQGLUHWDPHQWHRFXVWRGDVYHQGDVHPQRVVRV
VHJPHQWRV GH 9DUHMR H $WDFDGR $R FRQWUiULR DFUHGLWDPRV TXH XPD GLPLQXLomR VLJQLILFDWLYD QR
tQGLFHGHLQIODomRSRVVDDOWHUDURSUHoRGRVQRVVRVSURGXWRVYHQGLGRVHSRUFRQVHTXrQFLDQRVVDV
YHQGDV
'LVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR$VYHQGDVSDUFHODGDVVmRXPFRPSRQHQWHLPSRUWDQWHGRUHVXOWDGRGDV
RSHUDo}HV GDV HPSUHVDV GH YDUHMR QR %UDVLO 8P DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QDV WD[DV GH MXURV SRGH
UHVWULQJLUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPRHDVVLPDIHWDUDGHPDQGDSHORVSURGXWRVTXH
FRPHUFLDOL]DPRV $OpP GLVVR UHGXo}HV QD GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H SROtWLFDV GH FUpGLWR PDLV
ULJRURVDV XVDGDV SRU QyV H HPSUHVDV GH FDUWmR GH FUpGLWR SRGHP DIHWDU DV QRVVDV YHQGDV
QHJDWLYDPHQWH3RURXWURODGRXPDXPHQWRQDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRWDPEpPFRQWULEXLSDUDXP
DXPHQWRQDGHPDQGDSHORVSURGXWRVTXHYHQGHPRV
*HUDOPHQWHTXDOTXHUGHWHULRUDomRQRtQGLFHGHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRGR%UDVLOPXGDQoDVQDV
WD[DVGHMXURVWD[DGHGHVHPSUHJRRXQtYHLVGHSUHoRVSRGHOLPLWDUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR
UHQGD H SRGHU GH FRPSUD GRV QRVVRV FOLHQWHV H DVVLP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D GHPDQGD SHORV
SURGXWRVTXHYHQGHPRV
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D

,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHWDPSRXFRQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHDLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWR
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGHXQLGDGHJHUDGRUD
GHFDL[D
E

&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHVGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVHGHVFULWRVQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHRXGXUDQWHRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmR
XVXDLVFRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDP
FDXVDUHIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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  0XGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV  5HVVDOYDV H rQIDVH QR SDUHFHU GR
DXGLWRU
D

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV±GHVHWHPEURGH
1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHQmRKRXYHPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDV
QDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV±GHGH]HPEURGH
$&RPSDQKLDRSWRXSRUID]HUDWUDQVLomRSDUDR&3& 5 ,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
 XWLOL]DQGR D DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD PRGLILFDGD VHP UHDSUHVHQWDU DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHPHVHVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GH DSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRP&3& 5 ,$6H,&3& ,)5,& HVHPUHDYDOLDU
VHRFRQWUDWRFRQWpPRXQmRXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDLQLFLDOGRFRQWUDWR(PGH
MDQHLURGHD&RPSDQKLDGHWHUPLQRXTXHFRQWUDWRVQRFRQVROLGDGRHVWmRQRHVFRSRGR&3&
 5 ,)56(VVHVFRQWUDWRVDSUHVHQWDPSUD]RGHDUUHQGDPHQWRPpGLRGHWULQWDDQRV
2VH[SHGLHQWHVSUiWLFRVDSOLFDGRVSDUDDGRomRGR&3&5,)56IRUDP
$SOLFDUDIRUPDUHWURVSHFWLYDFRPHIHLWRFXPXODWLYRGHDSOLFDomRLQLFLDOQmRUHDSUHVHQWDQGRSHUtRGRV
DQWHULRUHV
•
•
•

1mRUHFRQKHFHUDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]R DWpPHVHV 
1mRUHFRQKHFHUDUUHQGDPHQWRVSDUDRVTXDLVRDWLYRVXEMDFHQWHpGHEDL[RYDORU
1mRUHFRQKHFHUDUUHQGDPHQWRVSDUDRVTXDLVRSDJDPHQWRGRDOXJXHOpVRPHQWHYDULiYHO

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV±GHGH]HPEURGH
1mRKRXYHQHQKXPDQRYDSUiWLFDVLJQLILFDWLYDDGRWDGDSHOD&RPSDQKLD
E

(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

&3& 5 ±$UUHQGDPHQWRV ,)56±/HDVHV 
$&RPSDQKLDDGRWRXR&3& 5 ,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
$V FRQWDV SDWULPRQLDLV VRIUHUDP DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV SHOR UHFRQKHFLPHQWR GH WRGRV RV
FRPSURPLVVRV IXWXURV RULJLQDGRV GRV FRQWUDWRV QR HVFRSR GR DUUHQGDPHQWR 1D DGRomR LQLFLDO R
DWLYR GH GLUHLWR GH XVR p LJXDO DR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR DMXVWDGR DR YDORU SUHVHQWH GH
57DLVFRQWUDWRVHUDPGLYXOJDGRVDQWHULRUPHQWHFRPRDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDO
2V YDORUHV GH FUpGLWRV GH LPSRVWR VREUH SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR 3,6 H &2),16 VmR
FRQVLGHUDGRV FRPR SDUWH GR DWLYR H SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR FRQIRUPH R RItFLR FLUFXODU &90
61&6(3
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2TXDGURDEDL[RUHSUHVHQWDRVFRQWUDWRVTXHHPGHMDQHLURGHHVWDYDPVXMHLWRVjDGRomR
QR &3& 5,)56  UHSUHVHQWDGRV VXEVWDQFLDOPHQWH SRU LPyYHLV ORMDV H FHQWURV GH
GLVWULEXLomR 


(P




$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR



7RWDODWLYRVGHGLUHLWRGHXVR



3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO

 

3URYLVmRFXVWRGHUHPRomR

 

7RWDOSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRILQDQFHLUR

 


F

5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

,QIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
2 UHODWyULR GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH VREUH D UHYLVmR GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
QmRSRVVXLUHVVDOYDVRXrQIDVHV

'HPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
HPGHGH]HPEURGH
2UHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  SRVVXHP SDUiJUDIR GH rQIDVH
PHQFLRQDGR D UHDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H UHFRQKHFLPHQWR GH FUpGLWRV
WULEXWiULRVFRQIRUPHDEDL[R
³5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(PGHPDUoRGHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GHTXHRUDHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDVFRQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQHP
GHFRUUrQFLD GD DGHTXDomR GH GLYXOJDo}HV DGLFLRQDLV HP DWHQGLPHQWR jV QRUPDV GD &RPLVVmR GH
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ DMXVWHHUHFODVVLILFDomRSDUDPHOKRUDSUHVHQWDomR1RVVDRSLQLmRQmR
HVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVVHDVVXQWR

5HFRQKHFLPHQWRGHFUpGLWRVWULEXWiULRV
&KDPDPRV D DWHQomR SDUD D QRWD H[SOLFDWLYD Q  jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVDRIDWRGHTXHD&RPSDQKLDREWHYHRWUkQVLWRHPMXOJDGRHPUHODomRDVVXDVDo}HV
MXGLFLDLV TXH GLVFXWLDP R UHVVDUFLPHQWR GH FUpGLWR UHODFLRQDGRV DR ,PSRVWR VREUH &LUFXODomR GH
0HUFDGRULDH6HUYLoRV±,&066XEVWLWXLomRWULEXWiULD67 ³,&0667´ HDH[FOXVmRGR,&06QDEDVH
GHFiOFXORGR3URJUDPDGH,QWHJUDomR6RFLDO3,6H&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH
6RFLDO±&2),16(PGHFRUUrQFLDGHVVHVHYHQWRVD&RPSDQKLDPHQVXURXHUHJLVWURXSDUFLDOPHQWHR
PRQWDQWHGRVFUpGLWRVGH,&0667H3,6H&2),16SRLVSDUWHGRVFUpGLWRVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRV
GHDHVWDYDPHPIDVHGHPHQVXUDomR$&RPSDQKLDHQYLGRXWRGRVRVHVIRUoRVQHFHVViULRV
SDUDDSXUDomRHPHQVXUDomRGHVVHVFUpGLWRVWHQGRVHXVUHVSHWLYRVUHJLVWURVFRQWiEHLVHIHWXDGRV
TXDQGRDPHQVXUDomRILQDOIRLHIHWLYDPHQWHFRQFOXtGDHVXDH[LVWrQFLDDVVHJXUDGD1RVVDRSLQLmR
QmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVVHDVVXQWR´
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&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
(P UHODomR j rQIDVH GH UHDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV TXH QmR UHSUHVHQWD XPD
UHVVDOYD GD RSLQLmR GR DXGLWRU UDWLILFDPRV TXH HVWD UHDSUHVHQWDomR YLVD XQLFDPHQWH DGHTXDU DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR JUXSR DRV UHTXHULPHQWRV GR yUJmR UHJXODGRU &90  H VmR
FRPSOHPHQWDUHVjVGHPRQVWUDo}HVRULJLQDOPHQWHDSUHVHQWDGDVHDXGLWDGDV9DOHUHVVDOWDUTXHWDLV
GHPRQVWUDo}HV RULJLQDOPHQWH DSUHVHQWDGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH D SRVLomR SDWULPRQLDO H
ILQDQFHLUD GR *UXSR GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV QRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 FRQIRUPHRSLQLmRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
1R TXH GL] UHVSHLWR j rQIDVH GH UHFRQKHFLPHQWR GH FUpGLWRV WULEXWiULRV TXH QmR UHSUHVHQWD XPD
UHVVDOYDGDRSLQLmRGRDXGLWRUD&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHWUDWDVHGHPLOK}HVGHWUDQVDo}HVDRORQJR
GRSHUtRGRGHDSHUtRGRHVWHTXHDQWHFHGHDIRUPDomRGR*UXSR%,*HFRQVHTXHQWHPHQWH
UHTXHUPDLRUHVIRUoRSDUDOHYDQWDPHQWRGHGDGRVHDSXUDomRGRYDORUGRDWLYR'HIRUPDGLOLJHQWH
D &RPSDQKLD HQYLGRX RV PDLRUHV HVIRUoRV H LQYHVWLPHQWRV QHFHVViULRV SDUD GDU FHOHULGDGH DR
SURFHVVRGHOHYDQWDPHQWRHUHJLVWURGHVWHVFUpGLWRV

'HPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DR SHUtRGR GH FLQFR
PHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGH
2UHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
UHIHUHQWHV DR SHUtRGR GH FLQFR PHVHV ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  SRVVXHP SDUiJUDIR GH
rQIDVHPHQFLRQDGRDUHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHUHFRQKHFLPHQWRGHFUpGLWRV
WULEXWiULRVFRQIRUPHDEDL[R
³5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(PGHMXQKRGHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDVHPPRGLILFDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHFLQFRPHVHVILQGRVHP
 GH GH]HPEUR GH  TXH RUD HVWmR VHQGR UHDSUHVHQWDGDV FRQIRUPH PHQFLRQDGR QD QRWD
H[SOLFDWLYD Q  HP GHFRUUrQFLD GD DGHTXDomR GH GLYXOJDo}HV DGLFLRQDLV HP DWHQGLPHQWR jV
QRUPDV GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  H UHFODVVLILFDomR SDUD PHOKRU DSUHVHQWDomR
1RVVDRSLQLmRQmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVVHDVVXQWR

5HFRQKHFLPHQWRGHFUpGLWRVWULEXWiULRV
&KDPDPRV D DWHQomR SDUD D QRWD H[SOLFDWLYD Q  jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVDRIDWRGHTXHD&RPSDQKLDREWHYHRWUkQVLWRHPMXOJDGRHPUHODomRDVVXDVDo}HV
MXGLFLDLV TXH GLVFXWLDP R UHVVDUFLPHQWR GH FUpGLWR UHODFLRQDGRV DR ,PSRVWR VREUH &LUFXODomR GH
0HUFDGRULD H 6HUYLoRV ± ,&06 6XEVWLWXLomR WULEXWiULD  67 ³,&06 67´  (P GHFRUUrQFLD GHVVHV
HYHQWRVD&RPSDQKLDPHQVXURXHUHJLVWURXSDUFLDOPHQWHRPRQWDQWHGRVFUpGLWRVGH,&0667SRLV
SDUWH GRV FUpGLWRV UHIHUHQWHV DRV H[HUFtFLRV GH  D  HVWDYDP HP IDVH GH PHQVXUDomR $
&RPSDQKLD HQYLGRX WRGRV RV HVIRUoRV QHFHVViULRV SDUD DSXUDomR H PHQVXUDomR GHVVHV FUpGLWRV
WHQGR VHXV UHVSHWLYRV UHJLVWURV FRQWiEHLV HIHWXDGRV TXDQGR D PHQVXUDomR ILQDO IRL HIHWLYDPHQWH
FRQFOXtGDHVXDH[LVWrQFLDDVVHJXUDGD1RVVDRSLQLmRQmRHVWiUHVVDOYDGDHPUHODomRDHVVHDVVXQWR´
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
(PUHODomRjrQIDVHGHUHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVTXHQmRUHSUHVHQWDXPD
UHVVDOYD GD RSLQLmR GR DXGLWRU UDWLILFDPRV TXH HVWD UHDSUHVHQWDomR YLVD XQLFDPHQWH DGHTXDU DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR JUXSR DRV UHTXHULPHQWRV GR yUJmR UHJXODGRU &90  H VmR
FRPSOHPHQWDUHVjVGHPRQVWUDo}HVRULJLQDOPHQWHDSUHVHQWDGDVHDXGLWDGDV9DOHUHVVDOWDUTXHWDLV
GHPRQVWUDo}HV RULJLQDOPHQWH DSUHVHQWDGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH D SRVLomR SDWULPRQLDO H
ILQDQFHLUD GR *UXSR GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV QRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 FRQIRUPHRSLQLmRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
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1RTXHGL]UHVSHLWRjrQIDVHGHUHFRQKHFLPHQWRGHFUpGLWRVWULEXWiULRVTXHQmRUHSUHVHQWDXPD
UHVVDOYDGDRSLQLmRGRDXGLWRUD&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHWUDWDVHGHPLOK}HVGHWUDQVDo}HVDRORQJR
GR SHUtRGR GH  D  SHUtRGR HVWH TXH DQWHFHGH D IRUPDomR GR *UXSR %,* H
FRQVHTXHQWHPHQWHUHTXHUPDLRUHVIRUoRSDUDOHYDQWDPHQWRGHGDGRVHDSXUDomRGRYDORUGRDWLYR
'HIRUPDGLOLJHQWHD&RPSDQKLDHQYLGRXRVPDLRUHVHVIRUoRVHLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVSDUDGDU
FHOHULGDGHDRSURFHVVRGHOHYDQWDPHQWRHUHJLVWURGHVWHVFUpGLWRV
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
$$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHRVLWHQVDEDL[RVmRFRQVLGHUDGRVSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVSRUFRQWHU
HVWLPDWLYDV RX MXOJDPHQWRV VXEMHWLYRV FRQVLGHUDQGR VLWXDo}HV TXH HQYROYHP FiOFXORV FRP FHUWD
FRPSOH[LGDGH TXH SRVVDP UHVXOWDU HP DOWHUDo}HV GHFRUUHQWH GH FLUFXQVWkQFLDV GR IXWXUR 1D
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDD$GPLQLVWUDomRUHDOL]D
MXOJDPHQWRV H HVWLPDWLYDV H DGRWD SUHPLVVDV TXH DIHWDP RV YDORUHV GHPRQVWUDGRV GH UHFHLWDV
GHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVQRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR3DUDLVVRVmRXWLOL]DGDVDVPHOKRUHVH
PDLVDWXDOL]DGDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQRPRPHQWRGHVXDSUHSDUDomRSRUpPSHODVLQFHUWH]DV
HQYROYLGDVHPDYDOLDo}HVGHVVHWLSRDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVXWLOL]DGDVSRGHPVHPDWHULDOL]DU
GLIHUHQWHPHQWHGRSUHYLVWRJHUDQGRUHVXOWDGRVTXHH[LMDPDMXVWHVVXEVWDQFLDLVQRYDORUFRQWiELOGRV
DWLYRVRXSDVVLYRVHPH[HUFtFLRVIXWXURV$$GPLQLVWUDomRUHYLVDDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVGHIRUPD
FRQWtQXDHHVVDVVmRUHFRQKHFLGDVSURVSHFWLYDPHQWH$VSUHPLVVDVXWLOL]DGDVVmRFRQVHUYDGRUDVH
UHYLVWDVSHULRGLFDPHQWHEDVHDGDVQRFRQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLDGD$GPLQLVWUDomRQRKLVWyULFRGH
LQIRUPDo}HV GD SUySULD &RPSDQKLD HVWLPDWLYDV HODERUDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR WHQGR FRPR
UHIHUrQFLD HYHQWRV IXWXURV H XWLOL]DQGR TXDQGR QHFHVViULR UHIHUrQFLDV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR H
DX[tOLRGHHVSHFLDOLVWD
1R SURFHVVR GH DSOLFDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD D $GPLQLVWUDomR XWLOL]RX RV
VHJXLQWHVMXOJDPHQWRVRVTXDLVWLYHUDPRHIHLWRPDLVVLJQLILFDWLYRVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
3ULQFLSDLVMXOJDPHQWRV
•
•

&RQWUROHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDHFRQVROLGDomRH
7UDQVIHUrQFLDGRVULVFRVHEHQHItFLRVVLJQLILFDWLYRVGHDWLYRVDUUHQGDGRV

$$GPLQLVWUDomRDYDOLDFRQWLQXDPHQWHDVSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVHHQWHQGHTXHVmRHVVHQFLDLV
SDUDDPHOKRULQIRUPDomRSRVVtYHOGRVUHVXOWDGRVHFRQGLo}HVSDWULPRQLDLVGHFDGDH[HUFtFLRDLQGD
TXHQmRVHSRVVDWHUSUHFLVmRVREUHRVYDORUHVSRUpPDFUHGLWDTXHDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDV
XWLOL]DGDVVmRUD]RiYHLV
$ $GPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH DV VHJXLQWHV SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV VmR PDLV DIHWDGDV SHODV
HVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVDSOLFDGRVSDUDDHODERUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV
(VWRTXHV
2VHVWRTXHVGDVORMDVHVWmRUHJLVWUDGRVSHORPpWRGRGHYDUHMRH[FHWRSDUDDVORMDVGRDWDFDGRH
FHQWURV GH GLVWULEXLomR &'V  TXH VmR UHJLVWUDGRV SHOR PpWRGR GH FXVWR PpGLR 6mR LQFOXtGRV RV
FXVWRV GRV SURGXWRV DGTXLULGRV OtTXLGR GDV ERQLILFDo}HV UHFHELGDV DVVLP FRPR RV JDVWRV FRP
DUPD]HQDJHPHFRPWUDQVSRUWHV
2VHVWRTXHVVmRDSUHVHQWDGRVSHORPHQRUYDORUHQWUHRYDORUGHFXVWRHRYDORUOtTXLGRUHDOL]iYHO2
YDORUOtTXLGRUHDOL]iYHOFRUUHVSRQGHDRSUHoRGHYHQGDHVWLPDGRGRVHVWRTXHVGHGX]LGRGHWRGRV
RV FXVWRV QHFHVViULRV SDUD UHDOL]DU D YHQGD 3HULRGLFDPHQWH RV HVWRTXHV VmR DMXVWDGRV SHOD
SURYLVmRSDUDSHUGDVHGDQRVDTXDOpSHULRGLFDPHQWHDQDOLVDGDHDYDOLDGDTXDQWRjVXDDGHTXDomR
7DOSURYLVmRpHVWLPDGDFRPEDVHQRKLVWyULFRGHSHUGDVQDH[HFXomRGRLQYHQWiULRItVLFRGHORMDVH
FHQWUDLV GH GLVWULEXLomR H p FRQVLGHUDGD VXILFLHQWH SHOD $GPLQLVWUDomR SDUD FREULU DV SURYiYHLV
SHUGDVTXDQGRGDUHDOL]DomRGRVSURFHGLPHQWRVGHLQYHQWiULRItVLFR
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Comentários da AdministraçãoD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDSROtWLFDGH(VWRTXHp
FUtWLFDSRLVHQYROYHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVQRFiOFXORGHSURYLVmRGHSHUGDVHGHREVROHVFrQFLD
&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRV
7RGRVRVDUUHQGDPHQWRVVmRFRQWDELOL]DGRVPHGLDQWHRUHFRQKHFLPHQWRGHXPDWLYRGHGLUHLWRGH
XVR H XP SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR H[FHWR SRU L DUUHQGDPHQWRV GH DWLYRV GH EDL[R YDORU H
LL DUUHQGDPHQWRVFXMRVSUD]RVUHPDQHVFHQWHVVmRGHPHVHVRXPHQRV
2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRGHSUHFLDGRVDRORQJRGDVXDYLGD~WLO&RQWXGRTXDQGRQmRKRXYHU
UD]RiYHOFHUWH]DGHTXHRJUXSRREWHUiDSURSULHGDGHDRILQDOGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
RDWLYRpGHSUHFLDGRDRORQJRGDVXDYLGD~WLOHVWLPDGDRXQRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOGRV
GRLVRPHQRU
2V SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR VmR PHQVXUDGRV SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV FRQWUDWXDLV
GHYLGRVDRDUUHQGDGRUGXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHQGRDWD[DGHGHVFRQWRGHWHUPLQDGDSRU
UHIHUrQFLD j WD[D LQFUHPHQWDO $V WD[DV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD FRQVLGHUDP R FXVWR GH FDSLWDO
SURMHWDGRGD&RPSDQKLDDRSUD]RGRFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR$&RPSDQKLDRSWRXSHODXWLOL]DomR
GRH[SHGLHQWHSUiWLFRGHXWLOL]DUXPDWD[DGHGHVFRQWR~QLFDGHDFRUGRFRPRVUHVSHFWLYRVSUD]RV
SDUD RV FRQWUDWRV TXH DSUHVHQWDP FDUDFWHUtVWLFDV VHPHOKDQWHV $ WD[D PpGLD SRQGHUDGD
GHWHUPLQDGDSHOD&RPSDQKLDpGHDD2VSDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRQmRVmR
LQFOXtGRVQDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
Comentários da Administração D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D SROtWLFD FRQWiELO
UHODFLQDGD DR &3&  5  p FUtWLFR GHYLGR DR YROXPH GH FRQWUDWRV DR MXOJDPHQWR LQHUHQWH DR
SURFHVVRGHPHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWREHPFRPRSHOR
IDWRGDVYDULDo}HVGDVSUHPLVVDVXWLOL]DGDVSRGHUHPLPSDFWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
3URYLVmRSRUUHGXomRGRYDORUUHFXSHUiYHO ³,PSDLUPHQW´ 
$QXDOPHQWH D &RPSDQKLD DYDOLD VHXV EHQV GR LPRELOL]DGR H RXWURV DWLYRV QmR ILQDQFHLURV SDUD
LGHQWLILFDU VH Ki LQGLFDomR GH SHUGD DR YDORU UHFXSHUiYHO RX VHPSUH TXH HYHQWRV RX DOWHUDo}HV
VLJQLILFDWLYDVQDVFLUFXQVWkQFLDVDSRQWDUHPSDUDLVVR1RFDVRGRiJLRRYDORUUHFXSHUiYHOpWHVWDGR
DQXDOPHQWH
3DUDRVEHQVGRLPRELOL]DGRVmRUHDOL]DGRVDRQtYHOGDVORMDVLQGLYLGXDLV 8QLGDGHV*HUDGRUDVGH
&DL[D  8*&  2 YDORU UHFXSHUiYHO p GHILQLGR FRPR R PDLRU HQWUH R YDORU HP XVR H R YDORU MXVWR
PHQRV RV FXVWRV GH DOLHQDomR 2 iJLR GH FRPELQDo}HV GH QHJyFLRV p DORFDGR jV 8*&V TXH VH
HVSHUDTXHLUmRVHEHQHILFLDUGDVVLQHUJLDVGDFRPELQDomR2YDORUUHFXSHUiYHOpGHILQLGRFRPRR
PDLRUHQWUHRYDORUHPXVRHRYDORUMXVWRPHQRVRVFXVWRVGHYHQGD
6HKRXYHUSHUGDHPTXHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRXOWUDSDVVHVHXYDORUUHFXSHUiYHOHODpUHFRQKHFLGD
QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOUHODFLRQDGDDRiJLRQmRp
UHYHUWLGD
Comentários da Administração D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D SROtWLFD FRQWiELO
UHODFLRQDGD DR ,PSDLUPHQW p FULWLFD SRLV R YDORU HP XVR p EDVHDGR HP IOX[RV GH FDL[D IXWXURV
HVWLPDGRV GHVFRQWDGRV D YDORU SUHVHQWH XVDQGR XPD WD[D GH GHVFRQWR DQWHV GRV LPSRVWRV TXH
UHIOLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGRDWLYR
RXGD8*&
3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
$&RPSDQKLDHVWiHQYROYLGDHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVWULEXWiULRVWUDEDOKLVWDV
HFtYHLVHPWUDPLWDomRGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGDVRSHUDo}HV$VSURYLV}HVVmRFRQVWLWXtGDV
SDUD SURFHVVRV MXGLFLDLV FXMD DYDOLDomR VHMD GH SURYiYHO VDtGD GH UHFXUVRV SDUD OLTXLGDU D
FRQWLQJrQFLDREULJDomRHXPDHVWLPDWLYDUD]RiYHOSRVVDVHUUHDOL]DGD$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGH
GHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVKLVWyULFRGHSURFHVVRVSHUGLGRVDKLHUDUTXLD
GDVOHLVDVMXULVSUXGrQFLDVGLVSRQtYHLVDVGHFLV}HVPDLVUHFHQWHVQRVWULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQR
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RUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVHLQWHUQRV$VSURYLV}HVVmR
UHYLVDGDV H DMXVWDGDV SDUD OHYDU HP FRQWD DOWHUDo}HV QDV FLUFXQVWkQFLDV WDLV FRPR SUD]R GH
SUHVFULomR DSOLFiYHO FRQFOXV}HV GH LQVSHo}HV ILVFDLV RX H[SRVLo}HV DGLFLRQDLV LGHQWLILFDGDV FRP
EDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV$$GPLQLVWUDomRDFUHGLWDTXHDVSURYLV}HVSDUD
ULVFRVGDVDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVWULEXWiULRVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVHPWUDPLWDomR
FtYHLVHWUDEDOKLVWDVHVWmRFRUUHWDPHQWHDSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
Comentários da AdministraçãoRGHSDUWDPHQWRMXUtGLFRGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDRVDQGDPHQWRV
GRVVHXVSURFHVVRVMXQWRFRPDGYRJDGRVH[WHUQRVDYDOLDQGRRULVFRGHSHUGDSDUDFDGDGHPDQGD
MXGLFLDO H TXDQGR D FKDQFH GH SHUGD p FODVVLILFDGD FRPR SURYiYHO p FRQVWLWXtGD XPD SURYLVmR
FRQWiELO
3DUDRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVGHYLGRDRQ~PHURVLJQLILFDWLYRGHSURFHVVRVDSURYLVmRpFDOFXODGD
FRQVLGHUDQGRRKLVWyULFRGHSHUGDVSDUDHVWLPDURPRQWDQWHHQYROYLGRSDUDDVDo}HVLQGLYLGXDLV
)DWRUHVFRPRKLVWyULFRGHSDJDPHQWRVGR~OWLPRDQRHVHJUHJDomRGRVHPSUHJDGRVSHODVSULQFLSDLV
FDWHJRULDVVmRXWLOL]DGRVSDUDHVWDEHOHFHUDPpGLDGRVSDJDPHQWRVHIHWXDGRVVREUHRVPRQWDQWHV
UHFODPDGRVHSDUDHVWLPDUSHUGDQDVUHFODPDo}HVH[LVWHQWHV
3DUDFtYHLVGHYLGRDFDUDFWHUtVWLFDGRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRVjFRQVXPLGRUHVHyUJmRVGHGHIHVD
GRFRQVXPLGRUDSURYLVmRpFDOFXODGDFRQVLGHUDQGRXPKLVWyULFRGHSHUGDVSDUDDYDOLDURPRQWDQWH
HQYROYLGRSDUDDVDo}HVLQGLYLGXDLV6LPLODUDRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVIDWRUHVFRPRKLVWyULFRGH
SDJDPHQWRVGR~OWLPRDQRVmRXWLOL]DGRVSDUDHVWDEHOHFHUDPpGLDGRVSDJDPHQWRVHIHWXDGRVVREUH
RVPRQWDQWHVUHFODPDGRVHSDUDHVWLPDUSHUGDQDVUHFODPDo}HVH[LVWHQWHV
'HVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
$&RPSDQKLDFDOFXODRLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHWRGDVDVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVHQWUHRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQDGHPRQVWUDomRGREDODQoRSDWULPRQLDO
FRQVROLGDGR H DV UHVSHFWLYDV EDVHV ILVFDLV 6mR PHQVXUDGRV SHODV DOtTXRWDV TXH VH HVSHUD TXH
VHMDPDSOLFDGDVDRSHUtRGRHPTXHRDWLYRVHUiUHDOL]DGRRXRSDVVLYRVHUiOLTXLGDGRFRPEDVHQDV
DOtTXRWDVHOHLVWULEXWiULDVSURPXOJDGDVDWpRILQDOGRSHUtRGRGHUHODWyULR2VDWLYRVHSDVVLYRVSRU
LPSRVWRVGLIHULGRVQmRVmRGHVFRQWDGRVHVmRFODVVLILFDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOFRPR³$WLYRVQmR
FLUFXODQWHV´H³3DVVLYRVQmRFLUFXODQWHV´
2VLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVHPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHDRVSUHMXt]RV
ILVFDLVQmRXWLOL]DGRVQDPHGLGDHPTXHVHMDSURYiYHOTXHROXFURWULEXWiYHOIXWXURHVWHMDGLVSRQtYHO
HFRQWUDRTXDOHVWHVGHYHPVHUXWLOL]DGRV2VLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGR
EDODQoRSDWULPRQLDOHVmRUHGX]LGRVQDPHGLGDHPTXHVXDUHDOL]DomRQmRVHMDPDLVSURYiYHO
$WLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRUHYLVDGRVDFDGDGDWDGHEDODQoRHVmRUHGX]LGRVQDH[WHQVmRHPTXH
VXDUHDOL]DomRQmRVHMDPDLVSURYiYHO
Comentários da Administração D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D SROtWLFD FRQWiELO
UHODFLQDGR DR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGR p FULWLFR SRLV R UHFRQKHFLPHQWR GR
PHVPRHVWiDWUHODGRDSUREDELOLGDGHGD&RPSDQKLDJHUDUOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURVSDUDXWLOL]DomRH
UHDOL]DomRGHVVHVWULEXWRV
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheet items WDLVFRPR
L

$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

1mRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVRXSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
LL 
&DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
1mR Ki FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D &RPSDQKLD PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGH
LLL 

&RQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
LY 

&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

1mR Ki FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
Y

&RQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

1mR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
E

2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mRKiRXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHODWLYDVDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
&RPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
E

1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
F
1DWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH



586

PÁGINA: 224 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

10.8 - Plano de Negócios

3ODQRGH1HJyFLRV
D

,QYHVWLPHQWRV

L
'HVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
1RVVRVJDVWRVGHFDSLWDO Capex SDUDRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]DUDP5
 PLOK}HV ,VWR LQFOXLX RV JDVWRV GH FDSLWDO UHODFLRQDGRV FRP D FRQYHUVmR GH  ORMDV GH
KLSHUPHUFDGRSDUD0D[[L$WDFDGRH6DP¶V&OXEEHPFRPRPHOKRULDVHUHYLWDOL]DomRGDVQRVVDV
ORMDVH[LVWHQWHVHLQYHVWLPHQWRVQDiUHDGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, 

5PLOK}HV

3HUtRGRGH
QRYHPHVHV
ILQGRGH
VHWHPEURGH


3HUtRGRGH
QRYHPHVHV
ILQGRGH
VHWHPEURGH


9DULDomR

3HUtRGRGH
GR]HPHVHV
ILQGRGH
GH]HPEUR


3HUtRGRGH
FLQFRPHVHV
ILQGRGH
GH]HPEUR


9DULDomR

&RQYHUVmR
5HIRUPDV













0DQXWHQomRH
(TXLSDPHQWRV













7,













2XWURV













7RWDO













2VLQYHVWLPHQWRVGHFDSLWDOSUHYLVWRVSHOD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDODVHUHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHFRQVLVWHPIXQGDPHQWDOPHQWHHPLQYHVWLPHQWRVDVVRFLDGRVjLPSODQWDomRGH
QRYDVORMDVFRQYHUVmRUHIRUPDHPDQXWHQomRGDVORMDVH[LVWHQWHV
LL 

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$VIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWDVQRLWHP
 G DFLPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDSRGHQRIXWXURXWLOL]DUGHRXWUDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRFRPRRPHUFDGRGHFDSLWDLV
RXFRQWUDWDUILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
LLL 

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHQmRKiGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRRXGHVLQYHVWLPHQWRV
SUHYLVWRV
E
'HVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHQmRKiSUHYLVmRGHDTXLVLo}HVGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURV
DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH D FDSDFLGDGH SURGXWLYD GD &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR
VRFLDOGH
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F

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L

'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSUHYLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVQR
H[HUFtFLRVRFLDOGH
LL 
0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRVGHQRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSUHYLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVQR
H[HUFtFLRVRFLDOGH
LLL 

3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV
LY 
0RQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV RX
VHUYLoRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSUHYLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVQR
H[HUFtFLRVRFLDOGH
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
,PSDFWRVGR&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV
$HYROXomRGDSDQGHPLDGH&29,'JHURXXPDVLWXDomRVHPSUHFHGHQWHVPXQGLDOPHQWHHDVXD
FKHJDGDDR%UDVLODIHWRXDQRVVDURWLQDHWHPQRVGHVDILDGRGLDULDPHQWH
(PERUDQRVVRVHWRUQmRWHQKDVLGRDIHWDGRWmRVLJQLILFDWLYDPHQWHSHORVHIHLWRVGDSDQGHPLDHGDV
PHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOLPSRVWDVSHODVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVRQGHDWXDPRVWHQGR
HPYLVWDH[HUFHUPRVDWLYLGDGHHVVHQFLDOUHFRQKHFLGDQR'HFUHWR)HGHUDOQGHGHPDUoR
GHDSUHVHUYDomRGRFDL[DGD&RPSDQKLDWDPEpPWHYHDWHQomRHVSHFLDOWHQGRVLGRDGRWDGDV
GLYHUVDVPHGLGDVYLVDQGRWDOREMHWLYRFRPRSRUH[HPSORH[WHQVmRGHSUD]RVFRPIRUQHFHGRUHV
LQLFLDWLYDVSDUDWURFDVGHJDUDQWLDVRIHUWDGDVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVSRVWHUJDomRGHGHVSHVDVQmR
HVVHQFLDLVHQWUHRXWUDV
6DEHPRV GD LPSRUWkQFLD GR QRVVR QHJyFLR HP PRPHQWRV FRPR HVWH 3RU LVVR R *UXSR %LJ
HVWUXWXURXQRLQtFLRGHPDUoRGHXP*UXSRGH7UDEDOKRTXHWHPDWXDGRHPGLYHUVDVIUHQWHV
SDUD SURSRUFLRQDU D FRQWLQXLGDGH GDV RSHUDo}HV GH IRUPD HILFLHQWH H VHJXUD DOpP GH JDUDQWLU D
SURWHomRQHFHVViULDDRVQRVVRVFRODERUDGRUHVHFOLHQWHV
2 IRFR QR FXLGDGR FRP DV SHVVRDV H QR DEDVWHFLPHQWR GDV ORMDV VmR GLUHFLRQDGRUHV SDUD
VXSHUDUPRV WRGRV RV REVWiFXORV H FXPSULUPRV D QRVVD PLVVmR GH VHUYLU j SRSXODomR OHYDQGR
SURGXWRVFRPTXDOLGDGHHVHJXUDQoDjFDVDGHPLOK}HVGHEUDVLOHLURV
'HQWUHDVPHGLGDVDGRWDGDVSDUDSUHVHUYDUDVD~GHHHPSUHJRGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVDOLDGDj
QRVVDPLVVmRGHPDQWHUDFRQWLQXLGDGHGDVRSHUDo}HVHORMDVR*UXSR%,*DGRWRXJUDQGHSDUWH
GDVPHGLGDVFRQVWDQWHVGR3URJUDPD(PHUJHQFLDOGH0DQXWHQomRGR(PSUHJRH5HQGDLQVWLWXtGDV
SHOD03SRVWHULRUPHQWHFRQYHUWLGDQD/HL)HGHUDOGHGHMXOKRGHEHP
FRPRSUHYLVWDVQD03
'HVWDFDPRVDVVHJXLQWHVPHGLGDV L DIDVWDPHQWRGRJUXSRGHULVFRGHQRVVDVRSHUDo}HVID]HQGR
XVRGDSRVVLELOLGDGHGHVXVSHQVmRGRVFRQWUDWRVGHWUDEDOKRHRXUHGXomRGDVUHVSHFWLYDVMRUQDGDV
GHWUDEDOKR LL DGRomRGRKRPHRIILFHSDUDDWLYLGDGHVTXHSXGHVVHPVHUUHDOL]DGDVjGLVWkQFLDEHP
FRPR LLL FRQFHVVmRHRXDQWHFLSDomRGHIpULDVQRVPROGHVDXWRUL]DGRVSHODVUHIHULGDVOHJLVODo}HV
)RUDP WDPEpP XWLOL]DGRV RV EHQHItFLRV GH GLIHULPHQWR GRV UHFROKLPHQWRV GH )*76 GRV QRVVRV
FRODERUDGRUHVFRPSDUFHODPHQWRHPVHLVYH]HVDSDUWLUGRPrVGHMXOKRGHFRQIRUPHSUHYLVWR
QD03
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDXWLOL]RXVHGRVVHJXLQWHVEHQHItFLRVQRV~OWLPRVPHVHVRVTXDLVJHUDUDP
LPSDFWRVSRVLWLYRVQRFDL[DGD&RPSDQKLD L SRVWHUJDomRGRSDJDPHQWRGHWULEXWRVIHGHUDLV LL 
QmRLQFLGrQFLDGR,2)VREUHRSHUDo}HVGHP~WXRV LLL UHGXomRGRVFXVWRVGR6LVWHPD6H LY QmR
SDJDPHQWRGH,378HPVKRSSLQJVHJDOHULDV1DKLSyWHVHHPTXHRVUHIHULGRVEHQHItFLRVVHMDP
HQFHUUDGRVRLPSDFWRQHJDWLYRFDXVDGRj&RPSDQKLDVHUiRUHWRUQRGRVUHFROKLPHQWRVVREUHDV
EDVHVHSUD]RVTXHSRVVXtDDQWHULRUPHQWH

$GHPDLVQmRIRPRVVXEPHWLGRVDTXDOTXHUGHWHUPLQDomRGHIHFKDPHQWRGDVQRVVDVORMDVGXUDQWH
R SHUtRGR GH SDQGHPLD FRQVLGHUDQGR TXH H[HUFHPRV DWLYLGDGH HVVHQFLDO &RQWXGR HQIUHQWDPRV
GLYHUVDVOLPLWDo}HVTXHIRUDPLPSRVWDVSHODVDXWRULGDGHVORFDLVTXDQWRjOLPLWDomRQRKRUiULRGH
IXQFLRQDPHQWRRXDWpPHVPRRIHFKDPHQWRGDVORMDVDRVGRPLQJRV

$OpPGDVOLPLWDo}HVGHVFULWDVDFLPDWDPEpPFXPSULPRVGLYHUVDVGHWHUPLQDo}HVGDVDXWRULGDGHV
TXDQWRj D GLVSRQLELOL]DomRGHiOFRROHPJHO E XVRREULJDWyULRGHPiVFDUDV F GLVWDQFLDPHQWR
VRFLDO G KRUiULRHVSHFtILFRSDUDDWHQGLPHQWRGHLGRVRVHSHVVRDVGRJUXSRGHULVFR H OLPLWDomR
GHDFHVVRGHSHVVRDVGDPHVPDIDPtOLD I OLPLWDomRSDUDXWLOL]DomRGHHVWDFLRQDPHQWR J PHGLomR
GHWHPSHUDWXUD K UHDOL]DomRGHWHVWHVHQWUHRXWURV
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'HVWDFDPRVTXHDVOLPLWDo}HVHGHWHUPLQDo}HVFLWDGDVDFLPDSRVVXtDPFDUiWHUWHPSRUiULRDVTXDLV
IRUDPSURUURJDGDVHDWpPHVPRLQWHQVLILFDGDVQRSDVVDGRWRGDYLDHVWDPRVLGHQWLILFDQGRFDGDYH]
PDLV D UHGXomR QDV OLPLWDo}HV H GHWHUPLQDo}HV TXH IRUDP LPSRVWDV SHODV DXWRULGDGHV ORFDLV
YROWDQGRGHIRUPDJUDGDWLYDjQRUPDOLGDGHPDVPDQWHQGRVHPSUHWRGDVDVPHGLGDVSUHYHQWLYDV
UHFRPHQGDGDV SHODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV 1mR SRGHPRV SUHYHU VH WRGDV DV OLPLWDo}HV H
GHWHUPLQDo}HVVHUmRH[WLQWDVHRXUHQRYDGDVEHPFRPRVHVHUmRFULDGDVQRYDVUHVWULo}HVSRUSDUWH
GDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV

'HVWDFDPRVDVHJXLUDVSULQFLSDLVLQLFLDWLYDVUHDOL]DGDVDWpRPRPHQWRDVTXDLVWrPFRPRDEVROXWD
SULRULGDGH D VD~GH H VHJXUDQoD GRV QRVVRV FRODERUDGRUHV H FOLHQWHV EHP FRPR JDUDQWLU D
FRQWLQXLGDGHGDVQRVVDVRSHUDo}HVHRDEDVWHFLPHQWRGDVQRVVDVORMDV
•

&RQWUDWDomRGHPpGLFRVLQIHFWRORJLVWDVSDUDDX[LOLDUQDFRQVWUXomRGRVSURWRFRORVGH
VD~GHHPQRVVDVORMDVHRSHUDo}HV$&RPSDQKLDFRQWUDWRXFRQVXOWRULDPpGLFDIRUPDGD
SRU LQIHFWRORJLVWDV SDUD DSRLDU H UHYLVDU DV PHGLGDV HVWDEHOHFLGDV SHOD &RPSDQKLD SDUD
FRQWHQomR GD SURSDJDomR GR &29,' H RV SURWRFRORV GH VD~GH GHVHQYROYLGRV SHOD
&RPSDQKLDSDUDQRVVDVORMDVHRSHUDo}HV

•

$GRomR GDV PHGLGDV GH FRQWHQomR H GLVVHPLQDomR GD GRHQoD HP QRVVDV ORMDV H
RSHUDo}HV REVHUYDQGR DV GHWHUPLQDo}HV H UHFRPHQGDo}HV GDV DXWRULGDGHV
S~EOLFDV 'LVWULEXLomR GH PiVFDUDV iOFRRO JHO OXYDV WHUP{PHWURV SDUD PHGLomR GH
WHPSHUDWXUD LQWHQVLILFDomR GD OLPSH]D H VDQLWL]DomR HVSHFLDOL]DGD KLJLHQL]DomR GRV
FDUULQKRVHFHVWDVGHFRPSUDVLQVWDODomRGHEDUUHLUDVGHDFUtOLFRQRVFDL[DVLPSODQWDomR
GH PHGLGDVGH FRQWUROH SDUDD HQWUDGD GH SHVVRDV LQVWDODomRGH EDOFmR QD HQWUDGD GDV
XQLGDGHVFRPIUDVFRGHiOFRROJHOHFHVWRFRPSDSHOGHVFDUWiYHOHRXWyWHQVGHiOFRROJHO
SDUDOLPSH]DGDVPmRVGRVFOLHQWHVLQVWDODomRGHFDELQHV89SDUDGHVLQIHFomRGHFRPSUDV
LQVWDODomR GH DGHVLYRV GH FKmR SDUD UHIRUoDU D GLVWkQFLD PtQLPD VHJXUD LQVWDODomR GH
PDWHULDLV SDUD FRQVFLHQWL]DomR GRV FOLHQWHV VREUH D SUHYHQomR DR &29,' EHP FRPR
FRPSRUWDPHQWRVHJXURGXUDQWHDVFRPSUDV&RPH[FHomRGDLQVWDODomRGDVFDELQHV89
SDUDGHVLQIHFomRGHFRPSUDVWRGDVDVGHPDLVPHGLGDVIRUDPDGRWDGDVHPWRGDVDVORMDV
GD &RPSDQKLD )RUDP DGTXLULGDV  FDELQHV 89 VHQGR TXH JUDQGH SDUWH GHODV Mi IRL
LQVWDODGDHPORMDVHVWUDWHJLFDPHQWHDYDOLDGDVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

•

$IDVWDPHQWRLPHGLDWRGHFRODERUDGRUHVGRJUXSRGHULVFRTXHDWXDPQDVRSHUDo}HV
HQDVORMDV)RUDPDIDVWDGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDGRVGRJUXSR
GHULVFRLVWRpSHVVRDVFRPDQRVRXPDLVGRHQoDVFU{QLFDVDSUHQGL]HVHJHVWDQWHV
UHSUHVHQWDQGRGRWRWDOGHFRODERUDGRUHVDWLYRVGD&RPSDQKLDGXUDQWHRVPHVHVGH
MXQKRDDJRVWRGH$LQGDQRkPELWRGHVWDDomRGHDIDVWDPHQWRGRVFRODERUDGRUHVGR
JUXSRGHULVFRQmRKRXYHSUHMXt]RILQDQFHLURSDUDD&RPSDQKLDRXLPSDFWRVQHJDWLYRVQRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVDRVQRVVRVFOLHQWHVRXHPQRVVDVORMDV(VVDPHGLGDIRLDSOLFDGDWDQWR
SDUD FRODERUDGRUHV GR FRUSRUDWLYR TXDQWR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD VHQGR HP VXD
JUDQGH PDLRULD DSUR[LPDGDPHQWH  QDV RSHUDo}HV 1R kPELWR FRUSRUDWLYR R
PHFDQLVPRPDLVXWLOL]DGRIRLDUHGXomRGDMRUQDGDGHWUDEDOKRHP

•

,PSODQWDomR GH +RPH 2IILFH SDUD RV FRODERUDGRUHV GD PDWUL] &6& ± &HQWUR GH
6HUYLoRV&RPSDUWLOKDGRVH&62±&HQWURGH6HUYLoRV2SHUDFLRQDLV-XQWDPHQWHFRPD
GLYXOJDomR GH PDQXDO GH ERDV SUiWLFDV GXUDQWH R WUDEDOKR UHPRWR DSRLR ILQDQFHLUR H
GLVWULEXLomRGHNLWVGHDSRLRDRHome OfficeFRQWHQGRFDGHLUDHUJRQ{PLFDWHFODGRPRXVH
VXSRUWHSDUDQRWHERRNFDGHUQRHFDQHWDV

•

5HDOL]DomRGHSHVTXLVDVSDUDPHQVXUDUDVD~GHHEHPHVWDUGHQRVVRVFRODERUDGRUHV
GXUDQWHRSHUtRGRGHLVRODPHQWRVRFLDO7HQGRHPYLVWDRLVRODPHQWRVRFLDODTXHIRUDP
VXEPHWLGRVRVFRODERUDGRUHVGRFRUSRUDWLYRGD&RPSDQKLDTXHHVWDYDPHPKRPHRIILFH
UHDOL]DPRVQRSHUtRGRGHGHPDLRDGHMXQKRGHSHVTXLVDVYLVDQGRDSXUDU L 
VD~GHHEHPHVWDUGRVQRVVRVFRODERUDGRUHV LL OLGHUDQoDHFRPXQLFDomR LLL FRPXQLFDomR
FRPROtGHUGLUHWRH LY WUDEDOKRHPFDVD$SHVTXLVDFRQWRXFRPDOWRtQGLFHGHSDUWLFLSDomR
H IDYRUDELOLGDGH GRV QRVVRV FRODERUWDGRUHV WHQGR VXEVLGLDGR D DGRomR GH PHGLGDV
FRPSOHPHQWDUHVSDUDDSRLRDRVQRVVRVFRODERUDGRUHVFRPRSRUH[HPSORRIRUQHFLPHQWR
GH³NLWKRPHRIILFH´
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•

(ODERUDomR GH SODQR GH FRPXQLFDomR SDUD GLYXOJDomR GH WHPDV UHODFLRQDGRV DR
&29,',QIRUPDo}HVVREUHDGRHQoDGLFDVGHSUHYHQomRPHGLGDVDGRWDGDVSHOR*UXSR
%LJSDUDFRQWHQomRGHVXDGLVVHPLQDomR

2*UXSR%,*GHVHQYROYHXDo}HVGHVROLGDULHGDGHMXQWRDVHXVFRODERUDGRUHVHFOLHQWHVODQoDQGRD
SODWDIRUPD³$WLWXGHV%,*´TXHFRQWRXFRPXPDVpULHGHDo}HVTXHHVWmREHQHILFLDQGRDVSHVVRDV
PDLV DIHWDGDV SHOD SDQGHPLD 1RVVD &RPSDQKLD GRRX 5  PLO H PDLV GH  WRQHODGDV GH
DOLPHQWRVSDUDDV21*V$PLJRVGR%HP%DQFRGH$OLPHQWRVGR5LR*UDQGHGR6XOH3URJUDPD
0HVD%UDVLO2*UXSR%,*WDPEpPGRRXFHVWDVEiVLFDVSDUDDSUHIHLWXUDGH6mR%HUQDUGRGR
&DPSR (VWDGR GH 6mR 3DXOR H  PLO NLWV GH KLJLHQH SHVVRDO SDUD D SUHIHLWXUD GH 6DOYDGRU
(VWDGRGD%DKLD
1RVVRV FRODERUDGRUHV WDPEpP IL]HUDP VXD SDUWH GRDQGR 5  PLO RV TXDLV IRUDP GLVWULEXtGRV
HQWUHDV21*V$PLJRVGR%HP%DQFRGH$OLPHQWRVGR5LR*UDQGHGR6XOH3URJUDPD0HVD%UDVLO
1RVVRVFOLHQWHVGRDUDP5PLORVTXDLVIRUDPGLVWULEXtGRVHQWUHDV21*V$PLJRVGR%HP
%DQFRGH$OLPHQWRVGR5LR*UDQGHGR6XOH3URJUDPD0HVD%UDVLO
3DUDRXWUDVLQIRUPDo}HVVREUHRVLPSDFWRVGR&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHVYLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&RQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV/LPLWDGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDUHVVDOWDTXHWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGHVWHLWHPHPUHODomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRQVLGHUDPDFRQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDHP
GHPDLRGHHLQFOXHP L UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFREULQGRRSHUtRGRLQLFLDGRHPGHDJRVWRGH
HHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH LL EDODQoRSDWULPRQLDOGHGHGH]HPEURGH&RPR
UHVXOWDGRDFRPSDWLELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXtGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVFLQFR
PHVHVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHFRPDVGHPDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVLQFOXtGDVQHVWH
)RUPXODULRGH5HIHUrQFLDLQFOXVLYHQRLWHPIRLPDWHULDOPHQWHDIHWDGD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGH
)DWRU GH 5LVFR “A Companhia não tem demonstrações financeiras históricas para o período antes da
conclusão do investimento do Momentum - Fundo de Investimento em Participações (“FIP Momentum”) em
1º de agosto de 2018 e, portanto, a apresentação financeira e a comparabilidade dos períodos financeiros
históricos neste Formulário de Referência não refletem três exercícios sociais completos e podem ser
limitadas para avaliação de nossa performance passada e perspectiva futura”FRQVWDQWHGRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH HP YLUWXGH GD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD H GH QHJyFLRV LPSOHPHQWDGD
FRQFRPLWDQWHPHQWHHDSyVVXDFRQVWLWXLomREHPFRPROLPLWDo}HVVLJQLILFDWLYDVDRDFHVVRGHLQIRUPDo}HV
HUHJLVWURVFRQWiEHLVDQWHULRUHVDGHMXOKRGHLQFOXVLYHHPYLUWXGHGDPXGDQoDVGHVLVWHPDVGH7,
HDGRomRGHQRYDVSUiWLFDVFRQWiEHLVSRUSDUWHGDQRYDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURGXomRGH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRDQRFRPSOHWRGHUHIOHWLQGRDRSHUDomRGRVDWLYRVDWXDOPHQWH
GHWLGRVSHOD&RPSDQKLDUHVWRXPDWHULDOPHQWHSUHMXGLFDGD$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDSUHSDUDomRGH
UHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHYLiYHOUHTXHUHULDHVIRUoRVQmRUD]RiYHLVSRUSDUWHGD&RPSDQKLD
VHMD GHYLGR D GLILFXOGDGH GH REWHQomR GH DFHVVR DV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV QHFHVViULDV LQFOXVLYH
SRWHQFLDOPHQWHLQIRUPDo}HVGHGRPtQLRH[FOXVLYRGRDQWLJRFRQWURODGRUVHMDGHYLGRDVDOWHUDo}HVPDWHULDLV
SDUDUHRUJDQL]DomRGHWDLVLQIRUPDo}HVGHIRUPDDUHIOHWLURPRGHORGHQHJyFLRGD&RPSDQKLD
$OpPGDVLQIRUPDo}HVGLVSRVWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHP
UHODomRjVHomRTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3URMHo}HV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QDGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVp
IDFXOWDWLYDGHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD
&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHU
QDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGH
VXDVFRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QDGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVp
IDFXOWDWLYDGHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD
&RPSDQKLDRSWRXSRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHU
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
$ HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GD &RPSDQKLD p FRQVWLWXtGD SRU L  &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL 
'LUHWRULD LLL &RQVHOKR)LVFDOQmRSHUPDQHQWH LY &RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR Y &RPLWr
)LQDQFHLUR H YL  &RPLWr GH *HVWmR GH *HQWH H 5HPXQHUDomR RV TXDLV SRVVXHP DV DWULEXLo}HV
LQGLFDGDV DEDL[R 1RV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
SRGHUiDLQGDFULDURXWURVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p R yUJmR UHVSRQViYHO GHQWUH RXWURV SHOR HVWDEHOHFLPHQWR GDV
SROtWLFDVJHUDLVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHSHODHOHLomRGRVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVEHPFRPRSHOD
VXSHUYLVmRGDJHVWmRGHOHV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR FLQFR H
QRPi[LPR VHWH PHPEURVWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHODDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVFRP
PDQGDWR XQLILFDGR GH  GRLV  DQRV VHQGR SHUPLWLGD D UHHOHLomR 'RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR QR PtQLPR  GRLV  RX  YLQWH SRU FHQWR  R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU
&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVFRQIRUPHGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%6$±
%UDVLO %ROVD %DOFmR ³5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR´ H ³%´ UHVSHFWLYDPHQWH  GHYHQGR D
FDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHU
GHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
6HPSUHMXt]RGDVGHPDLVPDWpULDVTXHOKHVmRDWULEXtGDVSRUOHLRXSHOR(VWDWXWR6RFLDOFRPSHWLUi
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUDUDUHVSHLWRGDVVHJXLQWHVPDWpULDVSRUPDLRULDVLPSOHVGH
YRWRGHVHXVPHPEURV
L
IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVDSURYDURSODQRGHQHJyFLRVHDSURYDUDSROtWLFDGH
LQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
LL 
IL[DU D UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH R PRQWDQWH
JOREDODSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO
LLL 

HOHJHUHGHVWLWXLURVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGHWHUPLQDUVXDVDWULEXLo}HV

LY 
ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV GLUHWRUHV H[DPLQDQGR GRFXPHQWRV GD &RPSDQKLD GH VXDV
FRQWURODGDVHLQYHVWLGDVEHPFRPRVROLFLWDULQIRUPDo}HVHUHODWyULRVVREUHTXDLVTXHUFRQWUDWRVRX
DWRVVHMDGD&RPSDQKLDGHFRQWURODGDVRXLQYHVWLGDV
Y
GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDRXHPLVVmRGHDo}HVRX
GHWtWXORVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVSRUDo}HV
YL 
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRSHOD&RPSDQKLDGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHP
Do}HVQRWDVSURPLVVyULDVHTXDLVTXHURXWURVWtWXORVGHXVRFRPXPQRPHUFDGRSDUDGLVWULEXLomR
S~EOLFDRXSULYDGD
YLL 
FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRXQDVKLSyWHVHVH[LJLGDVSHOD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
YLLL  PDQLIHVWDUVHVREUHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRDVFRQWDVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRGHOLEHUDUVREUHVXDVXEPLVVmRj$VVHPEOHLD
*HUDO
L[ 

DSUHFLDURVUHVXOWDGRVWULPHVWUDLVGD&RPSDQKLDSUHYLDPHQWHjVXDSXEOLFDomR

[
VXEPHWHU j $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD GD &RPSDQKLD SURSRVWD GH GHVWLQDomR GR OXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLR
[L 
GHOLEHUDUDFHUFDGDVSURSRVWDVGDDGPLQLVWUDomRDVHUHPDSUHFLDGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
GD&RPSDQKLD
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[LL 
DSURYDUad referendumGD$VVHPEOHLD*HUDORSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVRX
LQWHUFDODUHVSHOD&RPSDQKLD
[LLL  HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRGHWHUPLQDUj'LUHWRULDDHVFROKD
GRVDXGLWRUHVGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVHLQYHVWLGDVREVHUYDQGRVHQHVVDHVFROKDRGLVSRVWR
QD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO $ HPSUHVD GH DXGLWRULD H[WHUQD UHSRUWDUVHi DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
[LY  DXWRUL]DU D FHOHEUDomR GH DFRUGRV GH VyFLRV RX DFLRQLVWDV HQYROYHQGR DV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVRXLQYHVWLGDVGD&RPSDQKLDQRVTXDLVTXDOTXHUGHODVILJXUHFRPRSDUWH
[Y 
DGPLQLVWUDU RV SODQRV GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD &RPSDQKLD DSURYDGRV SHOD
$VVHPEOHLD *HUDO LQFOXLQGR D RXWRUJD GH RSo}HV SDUD DTXLVLomR GH Do}HV GD &RPSDQKLD stock
option RXDHQWUHJDGHDo}HVGD&RPSDQKLDDTXDOTXHUDGPLQLVWUDGRUFRODERUDGRURXHPSUHJDGR
GD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQRVUHVSHFWLYRV
SODQRVHSURJUDPDVSRGHQGRGHOHJDUDDGPLQLVWUDomRGHWDLVSODQRVHSURJUDPDVDXPGHVHXV
FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH DXPHQWRV GH FDSLWDO GHQWUR GR FDSLWDO
DXWRUL]DGRRXHQWUHJDGHDo}HVHYHQWXDOPHQWHPDQWLGDVHPWHVRXUDULDSDUDILQVGRH[HUFtFLRGDV
RSo}HV
[YL  GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUH[SDQVmRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVIRUD
GR%UDVLO
[YLL  GHOLEHUDU VREUH D FHOHEUDomR GH FRQWUDWRV RX WUDQVDo}HV HQWUH D &RPSDQKLD RX VXDV
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVFRPRVDFLRQLVWDVRXVXDVUHVSHFWLYDVSDUWHVUHODFLRQDGDV TXHQmRVHMDP
DVFRQWURODGDVGLUHWDVRXLQGLUHWDVGD&RPSDQKLD FXMRYDORUWRWDOGRFRQWUDWRVHMDLJXDORXVXSHULRU
D 5  FLQFR PLOK}HV GH UHDLV  HP XPD Vy RSHUDomR RX QXPD VpULH GH RSHUDo}HV
UHODFLRQDGDVDRORQJRGH GR]H PHVHVH[FHWRVHSUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
FDVRHPTXHVHUiQHFHVViULRXPSDUHFHUGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRSUpYLRjGHOLEHUDomR
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHQGRHPWRGRVRVFDVRVVHUREVHUYDGRVRVWHUPRVGD3ROtWLFD
GH7UDQVDomRHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
[YLLL  D DOLHQDomR GH DWLYRV LPRELOLiULRV GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV D WHUFHLURV FXMD
WUDQVDomRVXSHUHDTXDQWLDGH5 GH]PLOK}HVGHUHDLV HPXPDVyRSHUDomRRX
QXPD VpULH GH RSHUDo}HV UHODFLRQDGDV DR ORQJR GH  GR]H  PHVHV H[FHWR VH SUHYLVWR QR
RUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
[L[  TXDOTXHUIXVmRRXDTXLVLomRMRLQWYHQWXUHVLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVRXWUDQVDo}HVVLPLODUHV
HQYROYHQGR D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV HQYROYHQGR GHVHPEROVR GH FDL[D RX SURPHVVD GH
SDJDPHQWR HP YDORU DJUHJDGR TXH H[FHGD 5  GH] PLOK}HV GH UHDLV  H[FHWR VH
SUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
[[ 
H[FHWR TXDQGR UHODFLRQDGR j FRPSUD GH PHUFDGRULD SDUD UHYHQGD D FRQWUDWDomR RX
FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRILQDQFLDPHQWRVRXRXWUDVREULJDo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]DEHPFRPRD
FHOHEUDomRGHTXDOTXHUFRQWUDWRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFXMRYDORUVXSHUHDTXDQWLDGH
5  FHP PLOK}HV GH UHDLV  HP XPD Vy RSHUDomR RX QXPD VpULH GH RSHUDo}HV
UHODFLRQDGDVDRORQJRGH GR]H PHVHVH[FHWRVHSUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDO
[[L  DTXLVLomR RQHUDomR WUDQVIHUrQFLD RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GHWLGDV SHOD
&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVRXLQYHVWLGDVHPRXWUDVVRFLHGDGHVSDUDWHUFHLURV
[[LL  TXDLVTXHU UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV UHHVWUXWXUDomR RX WUDQVDomR VRFLHWiULD VLPLODU GD
&RPSDQKLDTXHQmRVHMDPGHFRPSHWrQFLDGD$VVHPEOHLD*HUDO
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[[LLL  PDQLIHVWDUVH D UHVSHLWR GH TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV TXH WHQKD SRU
REMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUPHLRGHSDUHFHUSUpYLRIXQGDPHQWDGRGLYXOJDGR
HPDWp TXLQ]H GLDVFRQWDGRVGDSXEOLFDomRGRHGLWDOGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
TXHGHYHUiDERUGDUQRPtQLPR D DFRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
Do}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoR
H DRV SRWHQFLDLV LPSDFWRV SDUD D OLTXLGH] GDV Do}HV E  RV SODQRV HVWUDWpJLFRV GLYXOJDGRV SHOR
RIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLD F DVDOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGH
Do}HV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR G  RXWURV SRQWRV TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUDU
SHUWLQHQWHVEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVH[LJLGDVSHODVUHJUDVDSOLFiYHLV
[[LY  DSURYDomR GH RIHUWD S~EOLFD D VHU ODQoDGD SHOD SUySULD &RPSDQKLD SDUD VDtGD GR 1RYR
0HUFDGRRXGHTXDOTXHURXWURPHUFDGRQRTXDODVDo}HVGD&RPSDQKLDIRUHPQHJRFLDGDV
[[Y  DSURYDUDVSROtWLFDVUHJLPHQWRVHFyGLJRVREULJDWyULRVQRVWHUPRVGDVQRUPDVHGLWDGDVSHOD
&90GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHGDOHJLVODomRDSOLFiYHOj&RPSDQKLD
[[YL  DSURYDURRUoDPHQWRGRFRPLWrGHDXGLWRULDGD&RPSDQKLDGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHGH
HYHQWXDLV RXWURV FRPLWrV TXH VHMDP FRQVWLWXtGRV EHP FRPR DV DWULEXLo}HV GD iUHD GH DXGLWRULD
LQWHUQD
[[YLL  HVWDEHOHFHU D IRUPDomR GH FRPLWrV WpFQLFRV H FRQVXOWLYRV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR DV
QRUPDV DSOLFiYHLV DRV FRPLWrV WDLV FRPR UHJUDV VREUH FRPSRVLomR SUD]R UHPXQHUDomR H
IXQFLRQDPHQWR
[[YLLL  D FRQFHVVmR SHOD &RPSDQKLD HRX TXDOTXHU GH VXDV FRQWURODGDV GH ILDQoDV RX RXWUDV
JDUDQWLDVHPIDYRUGHWHUFHLURVUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRDUWSDUiJUDIR~QLFRFDVRVHPTXHQmR
GHSHQGHUiGHDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
[[L[  GHSHQGHUi GR YRWR DILUPDWLYR GH SHOR PHQRV  GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGDFULDomRPRGLILFDomRRXH[WLQomRGHFRPLWrVWpFQLFRVHFRQVXOWLYRV
LQFOXLQGR DV QRUPDV DSOLFiYHLV DRV FRPLWrV WDLV FRPR UHJUDV VREUH FRPSHWrQFLDV FRPSRVLomR
SUD]RUHPXQHUDomRHIXQFLRQDPHQWR
'LUHWRULD
$'LUHWRULDpFRPSRVWDSRUQRPtQLPR GRLV HQRPi[LPR TXLQ]H PHPEURVWRGRVHOHLWRVH
GHVWLWXtYHLVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRXP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVHXP'LUHWRU)LQDQFHLURSHUPLWLGDDFXPXODomRGHFDUJRV2VGHPDLV'LUHWRUHV
TXDQGR QRPHDGRV GHYHUmR WHU VXDV DWULEXLo}HV H IXQo}HV GHWHUPLQDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR7RGRVRVGLUHWRUHVVHUmRUHVLGHQWHVQRSDtVHWHUmRPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV 
DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$ 'LUHWRULD WHP WRGRV RV SRGHUHV SDUD SUDWLFDU RV DWRV QHFHVViULRV DR IXQFLRQDPHQWR UHJXODU GD
&RPSDQKLDHjFRQVHFXomRGRREMHWRVRFLDOFRPSHWLQGRDHODDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVQDOHJLVODomR
DSOLFiYHOLQFOXLQGRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
&RQVHOKR)LVFDO
2 &RQVHOKR )LVFDO QmR VHUi SHUPDQHQWH H IXQFLRQDUi H[FOXVLYDPHQWH QRV FDVRV HP TXH D VXD
LQVWDODomRVHMDVROLFLWDGDSRUSHGLGRGHDFLRQLVWDVQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVHPOHLRXSRUGHOLEHUDomR
GH $VVHPEOHLD *HUDO EHP FRPR SRVVXLUi DV DWULEXLo}HV H RV SRGHUHV TXH D OHL OKH FRQIHUH 2
&RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR VHUi FRPSRVWR SRU  WUrV  PHPEURV HIHWLYRV H VXSOHQWHV HP
LJXDOQ~PHURHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDODFLRQLVWDVRXQmRUHVLGHQWHVQR3DtVREVHUYDGRVRV
UHTXLVLWRV LPSHGLPHQWRV H GHPDLV UHJUDV IL[DGRV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H WHUmR R
PDQGDWR GH  XP  H[HUFtFLR DQXDO HQFHUUDQGR VHX SHUtRGR GH IXQFLRQDPHQWR QD SUy[LPD $*2
VHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR2&RQVHOKR)LVFDOSRVVXLUiUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRQRTXDOHVWDUmR
GHILQLGDVDVUHJUDVGHIXQFLRQDPHQWRUHVSRQVDELOLGDGHVHDWULEXLo}HVDSOLFiYHLVFDVRYHQKDDVHU
LQVWDODGR
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&RPLWr)LQDQFHLUR
2 &RPLWr )LQDQFHLUR VHUi FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV HOHLWRV SHOD PDLRULD GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SRVVXLUmR PDQGDWR XQLILFDGR GH  GRLV  DQRV FRLQFLGHQWH FRP R
PDQGDWRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'HDFRUGRFRPRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWr)LQDQFHLURVXDVDWULEXLo}HVLQFOXHP
L
UHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGLUHWUL]HVRUoDPHQWiULDVHDX[LOLDUR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRQDHODERUDomRGRRUoDPHQWRDQXDOHQRDFRPSDQKDPHQWRGDSHUIRUPDQFHILQDQFHLUD
GD&RPSDQKLDREVHUYDQGRRSODQRGHQHJyFLRVDSURYDGREHPFRPRDFRPSDQKDUVXDH[HFXomR
LL  UHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRPHWDVGHGHVHPSHQKRHVXSHUYLVLRQDUDJHVWmR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHHPUHODomRDHVWUXWXUDGHFDSLWDOIOX[RGHFDL[DHQGLYLGDPHQWR
HJHVWmRGDGtYLGDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRVGRVIXQGRVH[FHGHQWHV FDL[DGLVSRQtYHO SROtWLFDGH
GLYLGHQGRVJHVWmRGHUHFHEtYHLVHVWUDWpJLDVGHLQYHVWLPHQWRHUHQWDELOLGDGHGRVDWLYRV
LLL  DYDOLDU D FRPSDWLELOLGDGH HQWUH DV GLUHWUL]HV HVWUDWpJLFDV GD &RPSDQKLD HVWDEHOHFLGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
LY  UHFRPHQGDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D DORFDomR GR SRUWIyOLR GH LQYHVWLPHQWRV
REVHUYDQGRVH R UHVXOWDGR FRUSRUDWLYR VXD DGHTXDomR DRV UDPRV RSHUDFLRQDLV H UHVSHFWLYDV
SURYLV}HVWpFQLFDV
Y  DX[LOLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDDQiOLVHGDFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDEUDVLOHLUDHPXQGLDO
H GH VHXV SRWHQFLDLV UHIOH[RV QD SRVLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD EHP FRPR QD HODERUDomR GH
FHQiULRVHWHQGrQFLDVQDDYDOLDomRGHRSRUWXQLGDGHVHULVFRVHQDGHILQLomRGHHVWUDWpJLDVDVHUHP
DGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDQRTXHWDQJHjVXDSROtWLFDILQDQFHLUD
YL  PDQLIHVWDUVH VREUH LQYHVWLPHQWRV UHOHYDQWHV SUHYLDPHQWH j GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHDFRPSDQKDUDDGHUrQFLDDRRUoDPHQWRGRVSURMHWRVGD&RPSDQKLDTXHUHTXHLUDP
LQYHVWLPHQWRUHOHYDQWHH
YLL  H[DPLQDU RXWURV DVVXQWRV UHODFLRQDGRV j FRQWDELOLGDGH RUoDPHQWR WHVRXUDULD H
LQYHVWLPHQWRV
&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULR
2&RPLWrGH$XGLWRULDVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR PHPEURV
HOHLWRVSHODPDLRULDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVVXLUmRPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
FRLQFLGHQWHFRPRPDQGDWRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'HDFRUGRFRPRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDVXDVDWULEXLo}HVLQFOXHP
L
RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHEHPFRPR
VREUHRVVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULDFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
LL  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
LLL  DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
LY  DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
Y  HODERUDUUHODWyULRDQXDOUHVXPLGRGDVUHXQL}HVUHDOL]DGDVRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRV
HDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDV
YL  SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRV
LQFOXVLYH FRP SUHYLVmR GH SURFHGLPHQWRV HVSHFtILFRV SDUD SURWHomR GR SUHVWDGRU H GD
FRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomRH
YLL  DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV
&RPLWrGH*HVWmRGH*HQWHH5HPXQHUDomR
2&RPLWrGH*HVWmRGH*HQWHH5HPXQHUDomRVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURV
HOHLWRVSHODPDLRULDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVVXLUmRPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
FRLQFLGHQWHFRPRPDQGDWRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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'HDFRUGRFRPRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH*HVWmRGH*HQWHH5HPXQHUDomRVXDVDWULEXLo}HV
LQFOXHP
L
DFRPSDQKDU GLVFXWLU RSLQDU VREUH WHPDV UHOHYDQWHV j JHVWmR GH UHFXUVRV KXPDQRV GD
&RPSDQKLD LQFOXLQGR UHFUXWDPHQWR  VHOHomR WUHLQDPHQWR  GHVHQYROYLPHQWR H JHVWmR 
UHPXQHUDomR
LL  UHYLVDU SODQR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV H UHFRPHQGDU PXGDQoDV H QRYRV SODQRV DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LLL  DFRPSDQKDUGLVFXWLUDYDOLDUHRSLQDUVREUHSURMHWRVHRXLQYHVWLPHQWRVUHIHUHQWHVjiUHDGH
5+HUHFRPHQGDUDOWHUQDWLYDVSDUDD&RPSDQKLD
LY  DFRPSDQKDU H DYDOLDU R FXPSULPHQWR GH PHWDV TXDOLWDWLYDVTXDQWLWDWLYDV  DVVRFLDGDV DRV
.3,V ³key performance indicators´ GD&RPSDQKLD
Y  RSLQDUVREUHSURMHWRVHDFRPSDQKDURVWDWXVGDVDo}HVGD'LUHWRULDGH5+
YL  H[DPLQDU GLVFXWLU H UHFRPHQGDU PXGDQoDV QD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR LQFOXLQGR SROtWLFD
VDODULDOHGHEHQHItFLRVSURSRVWDVGHDMXVWHVVDODULDLVGHILQLomRGHPHWDVUHPXQHUDomRGHFXUWRH
ORQJR SUD]R UHJXODU H H[WUDRUGLQiULD SDUD WRGD &RPSDQKLD H PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
YLL  DQDOLVDU H HPLWLU SDUHFHU SDUD GHFLVmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VREUH FRQGLo}HV
HVSHFLDLVGHFRQWUDWDomRHGHGHVOLJDPHQWRGH'LUHWRUHV
YLLL  DQDOLVDU H FRQWULEXLU GH IRUPD FRQWLQXDGD FRP RV SODQRV GH UHWHQomR H VXFHVVmR SDUD RV
'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD
L[  UHFRPHQGDU Do}HV TXH UHIRUFHP D FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO DOLQKDGD j PLVVmR SURSyVLWR H
YDORUHVGD&RPSDQKLDHIRFDGDQDFRQVWUXomRGHUHVXOWDGRVVXVWHQWiYHLV
[  SURPRYHU D LQWHJUDomR GRV SURILVVLRQDLV GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGDV HP GLIHUHQWHV
GHSDUWDPHQWRVHJHRJUDILDVH
[L  SDUWLFLSDUGHSURFHVVRVVHOHWLYRVGHFDQGLGDWRVDRVFDUJRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
GD'LUHWRULD
L
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHVUHJLPHQWRV
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR DSURYDGR HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH2UHJLPHQWRHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQR
VLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULELJFRPEU 
&RPLWrGH$XGLWRULD
2&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH2UHJLPHQWRHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVLWHGHUHODo}HV
FRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULELJFRPEU 
&RPLWr)LQDQFHLUR
2&RPLWr)LQDQFHLURSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH2UHJLPHQWRHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVLWHGHUHODo}HV
FRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULELJFRPEU 
&RPLWrGH*HVWmRGH*HQWHH5HPXQHUDomR
2&RPLWrGH*HVWmRGH*HQWHH5HPXQHUDomRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRDSURYDGRHPUHXQLmRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH2UHJLPHQWRHVWiGLVSRQtYHOSDUD
FRQVXOWDQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULELJFRPEU 
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LL
VHRHPLVVRUSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULR8PDYH]TXHRFRPLWrGHDXGLWRULDQmRp
HVWDWXWiULRHOHQmRVHJXHDVUHJUDVGD,QVWUXomR&90
LLL
GHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULDFRP
RDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWD
GDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
(PERUD D &RPSDQKLD QmR SRVVXD XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV H[WUD
DXGLWRULDFRPRDXGLWRULQGHSHQGHQWHpUHVSRQVDELOLGDGHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVFROKHUH
GHVWLWXLU DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQYRFDU RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV SDUD SUHVWDU RV
HVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUQHFHVViULRV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHDVVHJXUDUTXHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHMDPDXGLWDGDVSRUDXGLWRULQGHSHQGHQWHFRPTXDOLILFDomRHH[SHULrQFLD
DSURSULDGD LQVWUXPHQWR IXQGDPHQWDO SDUD D FRQILDELOLGDGH GHVVHV GDGRV $GLFLRQDOPHQWH FDEH
WDPEpPDR&RPLWrGH$XGLWRULDDDYDOLDomRGRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHHFRQWUDWDomRGH
VHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULD
E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
'LUHWRU3UHVLGHQWH
&RPSHWH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH L  LPSOHPHQWDU DV GHOLEHUDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
LQFOXLQGR D LPSOHPHQWDomR GH GLUHWUL]HV H SROtWLFDV DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
LL SURSRU H HQYLDU SDUD DSURYDomR GR &RVHOKR GH $GPLQLVWUDomR PHWDV H REMHWLYRV SDUD D
&RPSDQKLD LLL  FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GRV GHPDLV 'LUHWRUHV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD
LY GLULJLU QR PDLV DOWR QtYHO DV UHODo}HV S~EOLFDV GD &RPSDQKLD H RULHQWDU D SXEOLFLGDGH
LQVWLWXFLRQDO Y FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD YL DQXDOPHQWHHODERUDURUHODWyULRGD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H VXEPHWHU SDUD DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP
FRQMXQWR FRP DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SUHSDUDGDV SHOR 'LUHWRU )LQDQFHLUR H YLL  RXWURV
GHYHUHVTXHOKHIRUHPDWULEXtGRVGHWHPSRVHPWHPSRVFRQIRUPHGHWHUPLQDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRU)LQDQFHLUR
&RPSHWH DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR L  SULQFLSDO H[HFXWLYR UHVSRQViYHO SHOD iUHD )LQDQFHLUD H VHXV
VXEVLVWHPDV LL FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUHVXSHUYLVLRQDUDViUHDVILQDQFHLUDFRQWiELOHGHFRQWUROHGH
JHVWmRGD&RPSDQKLDVHQGRUHVSRQViYHOSRUGLULJLUHRULHQWDUDHODERUDomRGRRUoDPHQWRDQXDO LLL 
PRQLWRUDUDVDWLYLGDGHVGHWHVRXUDULDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDFDSWDomRHJHVWmRGHUHFXUVRV LY 
VXSHUYLVLRQDU H DGPLQLVWUDU DV iUHDV RX IXQo}HV GH FRQWUROHV LQWHUQRV JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
WULEXWiULD FRQVROLGDomR HUHSRUWH ILQDQFHLUR ILQDQFLDO UHSRUWLQJ  MXUtGLFR FRPSOLDQFH FRPSUDV GH
LQGLUHWRV H SURSHUWLHV GD &RPSDQKLD Y  VXSHUYLVLRQDU H DGPLQLVWUDU RV QtYHLV GH FDL[D H
HQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDGHFLVmRGHFHOHEUDUDFRUGRVILQDQFHLURVHLPSOHPHQWiORV
YL DQXDOPHQWHSUHSDUDUHDSUHVHQWDUSDUDR'LUHWRU3UHVLGHQWHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDH YLL RXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR'LUHWRU
3UHVLGHQWH
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'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV L FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDU
RWUDEDOKRGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVEHPFRPRUHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHDFLRQLVWDV
LQYHVWLGRUHVDQDOLVWDVGHPHUFDGRD&90D%R%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHRVGHPDLVyUJmRVGH
FRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVUHODFLRQDGDVjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVQR
%UDVLOHQRH[WHULRU LL SUHVWDULQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90H%jVGHPDLV%ROVDVGH
9DORUHV HP TXH D &RPSDQKLD WHQKD VHXV YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV D DJrQFLDV GH UDWLQJ
TXDQGR DSOLFiYHO H DRV GHPDLV yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH
FDSLWDLVFRQIRUPHOHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRUH LLL PDQWHUDWXDOL]DGRVRVUHJLVWURV
GD&RPSDQKLDSHUDQWHD&90HD%
'LUHWRUVHP'HVLJQDomR(VSHFtILFD
$V FRPSHWrQFLDV GRV GLUHWRUHV VHP GHVLJQDomR HVSHFtILFDV VHUmR IL[DGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQRPRPHQWRGHVXDHOHLomR
F
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR&RQVHOKR)LVFDODLQGDQmRKDYLDVLGRLQVWDODGR
G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR
L
D SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
Conselho de Administração:FRPRREMHWLYRGHDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWHDVXDHIHWLYLGDGHDX[LOLDQGR
RVSUySULRV&RQVHOKHLURVDDQDOLVDUHPVXDVFRQWULEXLo}HVEHPFRPRHVWDEHOHFHUSODQRVGHDomR
SDUDRFRQVWDQWHDSHUIHLoRDPHQWRGRyUJmRR&RQVHOKRUHDOL]DUiQRPtQLPR XPD YH]GXUDQWHD
YLJrQFLDGRPDQGDWRGR&RQVHOKHLURDDYDOLDomRIRUPDOGRGHVHPSHQKRGRSUySULRFRQVHOKRFRPR
yUJmRFROHJLDGRGHFDGDXPGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWHGRV&RPLWrVHGR3UHVLGHQWHGR
&RQVHOKR(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRR
&RQVHOKHLURRX3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRTXHHVWLYHUQDIXQomRSRUSHORPHQRV GXDV UHXQL}HV
RUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKReIDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
Comitês:RV&RPLWrVGHYHUmRUHDOL]DUQRPtQLPR XPD YH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGR
PHPEUR GR &RPLWr D DYDOLDomR LQGLYLGXDO GH VHXV PHPEURV (VWDUi HOHJtYHO SDUD SDUWLFLSDU GR
SURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRPHPEURTXHHVWLYHUQDIXQomRSRUSHORPHQRV
 GXDV  UHXQL}HV RUGLQiULDV GHVGH D ~OWLPD DYDOLDomR 2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH
UHVSRQVDELOLGDGH GR &RRUGHQDGRU GR &RPLWr $GLFLRQDOPHQWH R &RPLWr GHYHUi FRQGX]LU
DXWRDYDOLDo}HVSHULyGLFDVVREUHVHXSUySULRGHVHPSHQKRLQFOXLQGRVXDHILFiFLDHRFXPSULPHQWR
GHVHXUHJLPHQWR
Diretoria: FRP R REMHWLYR GH DSULPRUDU FRQWLQXDPHQWH D VXD HIHWLYLGDGH DX[LOLDQGR RV SUySULRV
'LUHWRUHVDDQDOLVDUHPVXDVFRQWULEXLo}HVEHPFRPRHVWDEHOHFHUSODQRVGHDomRSDUDRFRQVWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWR GR yUJmR D 'LUHWRULD UHDOL]DUi QR PtQLPR  XPD  YH] GXUDQWH D YLJrQFLD GR
PDQGDWRGRV'LUHWRUHVDDYDOLDomRIRUPDOGRGHVHPSHQKRGDSUySULD'LUHWRULDHGHFDGDXPGRV
'LUHWRUHVLQGLYLGXDOPHQWH$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRU
3UHVLGHQWHeIDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
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PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

Conselho de Administração:RSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpHVWUXWXUDGR
OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVSULQFLSDLVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGRyUJmRHWHPDVQRUPDOPHQWH
WUDWDGRVFRPRRPRQLWRUDPHQWRGRGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDDTXDOLGDGHGDVGHFLV}HVVREUH
DORFDomR GH UHFXUVRV R GHVHQYROYLPHQWR GR FDSLWDO KXPDQR R PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV R
GLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRRGHVHQYROYLPHQWRGHLQRYDomRHYLVmRGHIXWXURRIRUWDOHFLPHQWRGRV
YDORUHVHFRQGXWDpWLFDHDHIHWLYLGDGHGRV&RPLWrV&DGD&RQVHOKHLURUHVSRQGHXPTXHVWLRQiULR
VREUH HVWHV WHPDV ± DV UHVSRVWDV VmR WDEXODGDV H RV UHVXOWDGRV VmR GLVFXWLGRV SRU WRGRV RV
&RQVHOKHLURV
Comitês: R SURFHVVR GH DYDOLDomR GRV &RPLWrV p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR R
GHVHPSHQKR GR &RPLWr LQFOXLQGR VXD HILFiFLD H R FXPSULPHQWR GR VHX UHVSHFWLYR 5HJLPHQWR
,QWHUQR&DGDPHPEURUHVSRQGHXPTXHVWLRQiULRVREUHHVWHVWHPDV±DVUHVSRVWDVVmRWDEXODGDVH
RVUHVXOWDGRVVmRGLVFXWLGRVSRUWRGRVRVPHPEURVEHPFRPRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DiretoriaRSURFHVVRGHDYDOLDomRGD'LUHWRULDpHVWUXWXUDGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVSULQFLSDLV
UHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGRyUJmRHWHPDVQRUPDOPHQWHWUDWDGRVFRPRRPRQLWRUDPHQWRGR
GHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDDTXDOLGDGHGDVGHFLV}HVVREUHDRSHUDomRGD&RPSDQKLD
LLL
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
Conselho de Administração: RV UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR H GRV
&RQVHOKHLURV VHUmR GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV
LQGLYLGXDLV GRV &RQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR H DR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKR2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRVHUmRWDPEpPGLVSRQLELOL]DGRV
DWRGRVRV&RQVHOKHLURV
Comitês: RV UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VHUmR
GLYXOJDGRV D WRGRV RV PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR EHP FRPR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV GRV PHPEURV GRV &RPLWrV GH
$VVHVVRUDPHQWRVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
Diretoria 2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GD 'LUHWRULD VHUmR GLYXOJDGRV D WRGRV RV
PHPEURVGD'LUHWRULDHRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVjSHVVRDHPTXHVWmRDR'LUHWRU
3UHVLGHQWHHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VUHVXOWDGRVVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHfeedback
LQGLYLGXDLVGHPRGRDLQFHQWLYDURDSUHQGL]DGRHPHOKRULDGHFDGDPHPEUR
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$Wp R PRPHQWR QmR KRXYH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV H[WHUQRV SDUD DX[LOLDU QR SURFHGLPHQWR GH
DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GRV &RPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHDSOLFiYHO
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjV$VVHPEOHLDV*HUDLV
D

3UD]RVGHFRQYRFDomR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD SUiWLFD GLIHUHQFLDGD TXDQWR DRV SUD]RV GH FRQYRFDomR HP UHODomR DR
SUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD$SULPHLUDFRQYRFDomRGHYHVHUIHLWDFRPQRPtQLPR TXLQ]H 
GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDGDWDPDUFDGDSDUDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOFRQWDGRWDOSUD]RGD
SXEOLFDomRGRSULPHLURDQ~QFLRGHFRQYRFDomRGRTXDOFRQVWDUiORFDOGDWDHKRUDGDDVVHPEOHLDH
DUHVSHFWLYDRUGHPGRGLD&DVRDDVVHPEOHLDJHUDOQmRVHUHDOL]HDSyVDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUi
SXEOLFDGR QRYR DQ~QFLR GH VHJXQGD FRQYRFDomR FRP DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  RLWR  GLDV
FRQIRUPHRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD ³(VWDWXWR6RFLDO´ HR$UWLJRLQFLVR,,GD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV
E

&RPSHWrQFLDV

&RPSHWHH[FOXVLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHOLEHUDUVREUHDVPDWpULDVTXHOKHVmRGH
FRPSHWrQFLDSULYDWLYDQRVWHUPRVGDOHL
F
(QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
(QGHUHoR(OHWU{QLFRULELJ#ELJFRPEU
(QGHUHoR)tVLFR$YHQLGD7XFXQDUpQ%ORFR$6DOD7DPERUp&(3QDFLGDGH
GH%DUXHUL(VWDGRGH6mR3DXOR
G

,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
DVVHPEOHLDVJHUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD'HDFRUGR
FRPWDLVUHJUDVQmRpDGPLWLGRRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHQKDLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPDPDWpULDGD
RUGHPGRGLD
H

6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDGHWHUPLQDGDDUHVSHLWRGHRXWRUJDGHSURFXUDomRSDUDRH[HUFtFLR
GHYRWRFDEHQGRQDUHVSHFWLYDFRQYRFDomRGDDVVHPEOHLDDLQVWUXomRHVSHFtILFDVREUHHVVHWHPD
I
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRU
DFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
$TXDOLGDGHGHDFLRQLVWDGHYHVHUFRPSURYDGDPHGLDQWHH[LELomRGHGRFXPHQWRVKiEHLVSUHYLVWRV
QD OHL 2V DFLRQLVWDV SRGHUmR ID]HUVH UHSUHVHQWDU QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV SRU SURFXUDGRU
FRQVWLWXtGR Ki PHQRV GH XP DQR H TXH WDPEpP VHMD DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD DGYRJDGR
UHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWH
RVFRQG{PLQRV
$&RPSDQKLDDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFRGHVGHTXHQDGDWDGD$VVHPEOHLD
VHMDPDSUHVHQWDGRVRVGRFXPHQWRVRULJLQDLV1mRKiSUD]RSUpYLRSDUDGHSyVLWRGRLQVWUXPHQWRGH
PDQGDWR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLQHQKXPDRXWUDUHJUDSROtWLFDRXSUiWLFDSDUDDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HV
GHDFLRQLVWDVDOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
J
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
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1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90Q ³,QVWUXomR&90´ D&RPSDQKLDDGRWDUiDSRVVLELOLGDGH
GR VHX DFLRQLVWD H[HUFHU R GLUHLWR GHYRWR j GLVWkQFLD D SDUWLU GDFRQFHVVmR GH VHXUHJLVWUR SHOD
&90FRPRFRPSDQKLDDEHUWDQR1RYR0HUFDGR
6HJXQGRRDUW%GD,QVWUXomR&90Q ³,QVWUXomR&90´ REROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLD
VHUiUHFHELGRDWp VHWH GLDVDQWHVGDDVVHPEOHLD2VEROHWLQVUHFHELGRVDSyVDGDWDHVWDEHOHFLGD
VHUmRGHVFRQVLGHUDGRVSHOD&RPSDQKLD
1RVWHUPRVGRDUW8GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRDFLRQLVWDHPDWp
WUrV GLDVGRUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHV
RX QmR SDUD TXH R YRWR VHMD FRQVLGHUDGR YiOLGR 1mR VHUmR H[LJLGRV UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD
QRWDUL]DomRRXFRQVXODUL]DomR
K
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH YRWR D GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomR D GLVWkQFLD SUySULR SRUpP XWLOL]DUi DV SUHUURJDWLYDV GD ,QVWUXomR &90 Q  SDUD
YLDELOL]DURSURFHVVRGHYRWRDGLVWkQFLD
L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&RQIRUPHSUHYLVWRQRDUW/GD,QVWUXomR&90DFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPRVSHUFHQWXDLV
PtQLPRVHVWDEHOHFLGRVQRVDQH[RV/,H/,,GD,&90SRGHUmRVROLFLWDUUHVSHFWLYDPHQWH
D LQFOXVmR QR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD GH L  FDQGLGDWRV DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H DR
FRQVHOKRILVFDOGD&RPSDQKLDVHPSUHTXHFRQYRFDGDDVVHPEOHLDJHUDOSDUDVXDHOHLomRVXMHLWDDR
SURFHGLPHQWRGHYRWRDGLVWkQFLDFRQIRUPHDUW$RX LL SURSRVWDVGHGHOLEHUDomRSDUDDV
DVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD$VVROLFLWDo}HVGHLQFOXVmRGHVFULWDVDFLPDGHYHUmR
VHU UHFHELGDV SHOR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD L  QD KLSyWHVH GH
DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD HQWUH R SULPHLUR GLD ~WLO GR H[HUFtFLR VRFLDO HP TXH VH UHDOL]DUi D
DVVHPEOHLD JHUDO RUGLQiULD H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD SUHYLVWD SDUD VXD UHDOL]DomR FRQIRUPH
GLYXOJDGRQR&DOHQGiULRGH(YHQWRV&RUSRUDWLYRVGD&RPSDQKLDRX LL QDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLD
JHUDO H[WUDRUGLQiULD FRQYRFDGD SDUD HOHLomR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR
FRQVHOKRILVFDOHQWUHRSULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGD
UHIHULGDDVVHPEOHLDJHUDOHDWpGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDKLSyWHVHHPTXH
D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRPXQLFDUi DR PHUFDGR D GDWD GH UHDOL]DomR GD UHVSHFWLYD
DVVHPEOHLDJHUDODLQGDTXHHPFDUiWHUSURYLVyULREHPFRPRRSUD]RSDUDDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRV
QREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
7RGDHTXDOTXHUVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDVRXFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
FRQIRUPHGHVFULWDVDFLPDGHYHUmRREVHUYDURVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLVEHPFRPRRGLVSRVWR
QRVDUWV/H0GD,QVWUXomR&90HGHYHUmRVHUHQYLDGDVDRVVHJXLQWHVHQGHUHoRVItVLFRV
H HOHWU{QLFRV FLGDGH GH %DUXHUL (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD $YHQLGD 7XFXQDUp Q  %ORFR $
6XSHULRU6DOD7DPERUp&(3HPDLOULELJ#ELJFRPEU
M
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVRXSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVDOpPGDVLQVWUXo}HVGLVSRQLELOL]DGDVDFLPDQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomR
DGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSDUDDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
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$ &RPSDQKLD PDQWpP XPD iUHD GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GHGLFDGD DR HVFODUHFLPHQWR GH
G~YLGDVGRVVHXVDFLRQLVWDVHPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV
2FRQWDWRSRGHVHUIHLWRSHORHPDLOULELJ#ELJFRPEU
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D
1~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGLVFULPLQDQGRHQWUHQ~PHUR
GHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH  TXDWUR  YH]HV SRU DQR H
H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH QHFHVViULR PHGLDQWH FRQYRFDomR SRU VHX 3UHVLGHQWH RX SRU
TXDLVTXHU GRLV PHPEURVGR&RQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHPFRQMXQRPHGLDQWHFRQYRFDomRFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FLQFR GLDV&DGDFRQYRFDomRGHYHUiHVSHFLILFDURORFDOGDWDHKRUDGD
UHXQLmRHGHYHUiLQGLFDUGHIRUPDGHWDOKDGDDRUGHPGRGLD VHQGRSURLELGRRXVRGHDVVXQWRV
JHUDLV EHPFRPRDQH[DUTXDOTXHUSURSRVWDRXGHOLEHUDomRTXDOTXHUGRFXPHQWRHODERUDGRSHOD
&RPSDQKLD SUHYLDPHQWH j UHXQLmR SDUD DX[LOLDU QD WRPDGD GH GHFLVmR H WRGD D GRFXPHQWDomR
QHFHVViULDUHODFLRQDGDjUHXQLmR
)LFD IDFXOWDGD VH QHFHVViULD D SDUWLFLSDomR GRV FRQVHOKHLURV QD UHXQLmR SRU WHOHIRQH
YLGHRFRQIHUrQFLD RX RXWUR PHLR GH FRPXQLFDomR TXH SRVVD DVVHJXUDU SDUWLFLSDomR HIHWLYD H D
DXWHQWLFLGDGHGRVHXYRWR2FRQVHOKHLURQHVWDKLSyWHVHVHUiFRQVLGHUDGRSUHVHQWHjUHXQLmRH
VHXYRWRVHUiFRQVLGHUDGRYiOLGRSDUDWRGRVRVHIHLWRVOHJDLVHLQFRUSRUDGRjDWDGDUHIHULGDUHXQLmR
1R ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLXVH  YH]HV VHQGR  UHXQL}HV
RUGLQiULDVHUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDV
E
6HH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
1mRDSOLFiYHO
F

5HJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDDGRWDXPPHFDQLVPRHVSHFtILFRSDUDLGHQWLILFDUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHQR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDHQD3ROtWLFDGH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV ³3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´ HQR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1RVWHUPRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFDVRGHSRWHQFLDOFRQIOLWRGH
LQWHUHVVH RV FRQVHOKHLURV HQYROYLGRV GHYHP PDQLIHVWDU VHX FRQIOLWR DXVHQWDUVH GDV GLVFXVV}HV
VREUH R WHPD H DEVWHUVH GH YRWDU D UHVSHLWR &DVR DOJXP FRQVHOKHLUR HP VLWXDomR SRWHQFLDO GH
FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV QmR PDQLIHVWH D TXHVWmR TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRSRGHUiID]rOR
$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVD&RPSDQKLDEXVFDDVVHJXUDUTXH
WRGDV DV GHFLV}HV TXH SRVVDP FRQIHULU XP EHQHItFLR SULYDGR D TXDOTXHU GH VHXV DFLRQLVWDV
DGPLQLVWUDGRUHV IDPLOLDUHV HQWLGDGHV RX SHVVRDV D HOHV UHODFLRQDGRV VHMDP WRPDGDV FRP WRWDO
OLVXUDUHVSHLWDQGRRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDVHQGRTXHVHWDOWUDQVDomRQHFHVVLWDUGHDSURYDomR
DSHVVRDHQYROYLGDQRSURFHVVRGHDSURYDomRTXHWHQKDXPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD
UHFRPHQGDomRRXGHFLVmRDVHUWRPDGDGHYHUiGHFODUDUVHLPSHGLGDH[SOLFDQGRVHXHQYROYLPHQWR
QD WUDQVDomR H VH VROLFLWDGR IRUQHFHQGR GHWDOKHV GD WUDQVDomR H GDV SDUWHV HQYROYLGDV 2
LPSHGLPHQWRGHYHUiFRQVWDUGDDWDGDUHXQLmRGRyUJmRVRFLDOTXHGHOLEHUDUVREUHDWUDQVDomRHD
UHIHULGDSHVVRDGHYHUiVHDIDVWDUGDVGLVFXVV}HVHGHOLEHUDo}HV
&DVR DOJXPD SHVVRD HP VLWXDomR SRWHQFLDO GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV QmR PDQLIHVWH D TXHVWmR
TXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRSRGHUiID]r
OR
$DXVrQFLDGHPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGHTXDOTXHUWRPDGRUGHGHFLVmRVHUiFRQVLGHUDGDYLRODomR
DRV SULQFtSLRV GD ERD JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H j 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GHYHQGR WDO
FRPSRUWDPHQWRVHUOHYDGRDRLPHGLDWRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
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L
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRU
GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOGHLQGLFDomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
GRVFRPLWrVHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD ³3ROtWLFDGH,QGLFDomR´ DSURYDGDSRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP  GH RXWXEUR GH  $ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR SRGH VHU
FRQVXOWDGDQRVLWHGH5,GD&RPSDQKLDULELJFRPEU
LL
SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomR
GHVHXVPHPEURV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi IRUPDGR SRU QR PtQLPR  FLQFR  PHPEURV H QR Pi[LPR 
VHWH PHPEURV'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPRRXRTXHIRUPDLRU
GHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
&RQIRUPHGLVSRVWRQD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGD&RPSDQKLDDLQGLFDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGHYHUiREHGHFHURVVHJXLQWHVFULWpULRV L DOLQKDPHQWRHFRPSURPHWLPHQWRFRP
RVYDORUHVHjFXOWXUDGD&RPSDQKLDHVHX&yGLJRGH&RQGXWDHeWLFD LL UHSXWDomRLOLEDGD LLL 
IRUPDomRDFDGrPLFDFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LY H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHPWHPDVGLYHUVLILFDGRV Y HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD
&RPSDQKLD H YL GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H
UHVSRQVDELOLGDGHDVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGRFRQVHOKRHGDOHLWXUDSUpYLD
GDGRFXPHQWDomR
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  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR
&RQVHOKR)LVFDOILFDPREULJDGRVDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHP
GR0HUFDGRWRGDHTXDOTXHUGLVSXWDRXFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRP
RXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO
HPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLQGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQR
HVWDWXWR VRFLDO QDV GLVSRVLo}HV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR
&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
EHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPJHUDODOpP
GDTXHODV FRQVWDQWHV GR &RQWUDWR GH 3DUWLFLSDomR GR 1RYR 0HUFDGR GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRGR5HJXODPHQWRGH6DQo}HVHGR5HJXODPHQWRGD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGR
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608
16/06/1963
Executivo
10/04/1972

Jorge Fernando Herzog

740.828.417-68

Marcelo Guimarães Tardin

Executiva

127.752.298-75
12/01/1970

25/04/1967

Christianne Roncatti Bittencourt Moraes
Rego

Executivo

Executivo

127.193.228-81

709.326.464-68

08/05/1965

Auriberto Alves da Silva

Eduardo Brayner Sampaio

01/04/1969

23/04/1975
Economista

Vitor Fagá de Almeida

204.156.108-42

Psicóloga

Administrador

033.652.568-06

Catia Valeria de Paiva Porto

15/08/1960

Luiz Antônio Fazzio

005.493.187-80

Pertence apenas à Diretoria

Engenheiro

282.156.478-39

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Hipermercados

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Tecnologia da Informação

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretora de Marketing

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor do Maxxi

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretora de Recursos Humanos

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Digital

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

11/03/1978

Cargo eletivo ocupado

Marcelo Rizzi de Oliveira

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

Data de posse

Data da eleição
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Não

Até AGO de 2023

Sim

Até AGO de 2023

Não

Até AGO de 2023

Sim

Até AGO de 2023

2

0.00%

2

0.00%

2

0.00%

2

0.00%

3

0.00%

3

0.00%

2
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2

0.00%
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Pertence apenas à Diretoria

12/09/1972
Executivo

Paulo Faria Drago

011.950.767-62

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)
Pertence apenas ao Conselho de
Administração

21/09/1963
Engenheiro

15/04/1977
Engenheiro

28/02/1962
Engenheiro

20/04/1947
Engenheiro

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin

042.310.558-23

Wilson Lourenço da Rosa

076.304.547-08

Eduardo Bernabe de la Garza Zamarron

000.000.000-00

Luiz Antonio Corrêa Nunes Viana de
Oliveira

090.709.317-53

Pertence apenas à Diretoria

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor Comercial

19 - Outros Diretores

03/11/1970
Administrador

Daniel Mora

231.678.028-80

Diretor de Supermercados e
Especialidades

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função
12 - Diretor de Relações com
Investidores

Executivo

Cargo eletivo ocupado

249.592.118-30

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

Data de posse

Data da eleição
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Até AGO de 2023
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Até AGO de 2023

Não

Até AGO de 2023

Não

Até AGO de 2023

Não

100.00%

2

100.00%

2

100.00%

2

100.00%

2

0.00%

2

0.00%

2

0.00%
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Engenheiro Mecânico

19/05/1971
Executivo

589.461.528-34

Marcos Ignácio Ambrosano

152.534.888-47
Diretor do Sam’s

Conselho Fiscal
14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

14/10/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Não

Até AGO de 2023

Sim

Até AGO de 2023

100.00%

2

100.00%

2

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Vitor Fagá de Almeida - 204.156.108-42

PÁGINA: 248 de 368

O Sr. Luiz Fazzio graduou-se em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1984, e pós-graduação em Marketing de Serviços pela ESPM-SP em 1991.
Atualmente é Diretor Presidente do Grupo Big Brasil S.A. Foi durante 38 anos executivo de varejo no Mercado Brasileiro, tendo iniciado suas atividades neste ramo em 1982 na Mesbla S.A. como trainee da Área
Comercial. Permaneceu nesta empresa por 4 anos, tendo se transferido para o Makro S.A. em 1986, empresa do Grupo SHV (Holanda). Depois de 8 anos de cia, foi convidado a participar da chegada do Walmart
no Brasil (1994), tendo sido o 1º brasileiro contratado pelos americanos. Ocupou a função de Diretor Executivo de Operações para o Supercenter (Hipermercado) e Sam’s Club (Clube de Compras). Em 1996 voltou
ao Makro na posição de Diretor Executivo de Operações, sendo responsável por toda área Operacional da Cia (Lojas, Supply Chain e Prevenção de Perdas). Em 1997 foi contratado pelo Grupo Pão de Açúcar, como
Diretor Responsável pela bandeira SuperBox, modelo “soft-discount” da Cia. Durante os 5 anos que permaneceu na empresa, ocupou as posições de Diretor Executivo dos Hipermercados (Extra) e Diretor Executivo
Comercial, tendo sido promovido a membro do Comitê Executivo em 1999. Em 2002 assumiu a presidência da C&A Modas Ltda, sendo responsável por toda Operação da Cia no Brasil. Exercia também as funções
de Presidente do Conselho Consultivo e responsável também pela Operação da C&A Argentina. Em 2009, assumiu a posição de Vice-Presidente de Pequenos Formatos no Grupo Carrefour S.A. Em Julho de 2010
foi promovido a CEO (Diretor-Presidente) do Grupo no Brasil, sendo responsável por toda Operação da empresa, incluindo Hipermercados, Cash & Carry (Atacadão), Banco Carrefour, Supermercados, Postos de
Gasolina, Drogarias, ECommerce e todo planejamento inicial para o lançamento do Carrefour Express (Formato de Conveniência). Exercia também a função de Presidente do Conselho de Administração do Banco
Carrefour, tendo como sócio o Banco Itaú SA. Deixou o Grupo em dezembro de 2013. Foi Membro do Conselho de Administração da Condor S.A, entre Abril de 2015 e Abril de 2017, empresa de Bens de Consumo
localizada em São Bento do Sul – SC. Foi Membro do Conselho de Administração das Lojas Avenida e Membro do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos entre Setembro de 2016 e Maio de 2017.
Em Maio de 2017 assumiu a Presidência da Tok&Stok, empresa pertencente ao Grupo Carlyle. Em Agosto de 2018, assumiu a Presidência do Grupo Big
O Sr. Luiz Antonio não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Luiz Antônio Fazzio - 033.652.568-06

O Sr. Marcelo Rizzi ingressou no Grupo Big em 2019 na posição de Diretor de Planejamento Estratégico e Projetos e, em 2020, passou a atuar como Diretor Executivo de Digital. De 2013 a 2019, Marcelo foi Diretor
na empresa Via Varejo, ingressando na companhia como Diretor de Relações com Investidores e Planejamento Estratégico, tendo atuado também como Diretor de Operações, Diretor Comercial e como Head de ecommerce. Antes da Via Varejo, Marcelo trabalhou por 9 anos na empresa de consultoria estratégica Monitor Group. Marcelo é formado em Engenharia de Produção Mecânica pela Escola de Engenharia Mauá, com
pós graduação em finanças pela FGV.
O Sr. Marcelo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Marcelo Rizzi de Oliveira - 282.156.478-39

Experiência profissional / Critérios de Independência

Pertence apenas ao Conselho de
Administração
27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Descrição de outro cargo / função

24/11/1948

Cargo eletivo ocupado

Nildemar Secches

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Christianne Rego é graduada em Administração de empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado e tem Curso de especialização em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Ingressou no Grupo Big em
novembro de 2018 e desde então ocupa a posição de Diretora Executiva de Marketing.
Entre 2017 e 2018 foi Diretora Comercial da J.Macêdo, responsável pelas áreas de Marketing, Vendas, Trade Marketing e pricing. Anteriormente Christianne trabalhou por 5 anos na Mondelez International como
Diretora das Unidades de Negócios de Bebidas em Pó e Sobremesas, Gomas e Balas e foi também Diretora de Estratégia para a América Latina das marcas Trident e Halls.
Antes de Mondelez, trabalhou por 10 anos na Pepsico do Brasil começando como Diretora de Marketing das categorias de Alimentos, passando depois pela Diretoria de Inovação e Gerencia Geral de Lucky,
empresa do grupo focada em produtos para as classes C/D. Antes de ingressar na Pepsico trabalhou por 5 anos na Kraft Foods (atual Mondelez) com diversos cargos na área de Marketing das marcas de
chocolates Lacta.
A Sra. Christianne não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Christianne Roncatti Bittencourt Moraes Rego - 127.752.298-75

O Sr. Auriberto Alves é graduado em administração de empresas pela universidade Unieuro (2007). Trabalhou por 30 anos na empresa Atacadão S/A, ocupando vários cargos, tendo iniciado como analista de
Recursos Humanos. Em 1994, foi promovido a Supervisor Operacional de loja. Em 1997, ocupou o cargo de gerente geral de loja, sendo responsável por toda a operação e comercialização das lojas onde atuou
(São Miguel Paulista; Santo André e Taguatinga).
Em 2006 passou a exercer o cargo de Gerente Regional, sendo responsável pelo time comercial e de operações que contemplava 9 lojas e dois atacados distribuidores, localizados em Brasília-DF, Goiás, Tocantins
e Minas Gerais, tendo, inclusive, participado da expansão naquela região.
Em 2012 foi convidado a assumir a Diretoria Executiva nacional de Operações, participando de um momento de forte expansão da empresa, onde ajudou a inaugurar mais de 50 lojas. Em2018 deixou o Atacadão e
iniciou um desafio no grupo BIG, como diretor executivo responsável pelo formato Atacado (Maxxi Atacado), modelo híbrido de atacado e varejo, tão popularmente disseminado no Brasi sob o nome popular de
Atacarejo.

Auriberto Alves da Silva - 127.193.228-81

A Sra. Catia Porto é formada em Psicologia pela PUC-RJ, com pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Federal RJ e diversos cursos de extensão em business schools como Wharton,
IMD e Stanford. É executiva de Recursos Humanos, e desenvolveu carreira internacional tendo estudado e trabalhado nos Estados Unidos, México, Japão, Finlândia e Reino Unido. Brasileira, com nacionalidade
Britânica, estudou em Dakota Wesleyan University, com foco em graduação dupla nas cadeiras de Psicologia e Administração.
Possui mais de 25 anos de experiência em Recursos Humanos e mais de 15 anos liderando grandes equipes no Brasil e exterior. Sua carreira tem passagens pelas mais diversas disciplinas em Recursos Humanos
com sólida experiência transformação cultural, desenvolvimento de liderança, start-ups, business transformation/turaround e fusões/aquisições.
Trabalhou em empresas multinacionais nos segmentos de tecnologia, bens de consumo, serviços e saúde, atuando em companhias como AIG, UCI Cinemas, Nokia, British American Tobacco (BAT)/Souza Cruz e
UHG (United HealthGroup).
Em setembro de 2019, Catia se juntou ao Grupo Big como Diretora Executiva de RH e Assuntos Corporativos, com a missão de fazer a evolução da área de Recursos Humanos e acelerar a transformação cultural
do Grupo.
A Sra. Catia declara que não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Catia Valeria de Paiva Porto - 005.493.187-80

O Sr. Vitor Faga de Almeida é o diretor executivo financeiro do Grupo Big. Vitor foi consultor de estratégia do The Boston Consulting Group - BCG, foi diretor de RI da CPFL Energia, diretor de RI e fusões e
aquisições da JSL Logística, diretor executivo financeiro da Medial Saúde, além de ter atuado por 9 anos no grupo GPA.
No grupo GPA, Vitor foi diretor executivo financeiro do próprio GPA e de outras empresas do grupo (Cnova NV e ViaVarejo). Ocupou ainda as posições de diretor de relações com investidores e de diretor de projetos
estratégicos no GPA. Na ViaVarejo, Vitor também ocupou as posições de diretor presidente (interino) e diretor executivo da unidade de negócios de móveis.
Vitor ocupou, mais recentemente, a posição de diretor executivo financeiro do Atacadão.
Vitor é formado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP e possui Mestrado em Estratégia e Liderança (MSc/Sloan Master) pela London Business School - LBS
O Sr. Vitor é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Big.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Daniel Mora - 231.678.028-80

PÁGINA: 250 de 368

O Sr. Paulo é Formado em Ciências Contábeis com especializações em Finanças e Varejo pela FGV-SP e FIA-SP.
Ingressou no Grupo Big em novembro de 2019 onde ocupa a posição de Diretor Executivo de Supermercados e Especialidades, anteriormente ocupou a posição Diretor Geral da bandeira de supermercados
Prezunic que pertence ao Grupo Cencosud no Rio de Janeiro por 3 anos. De 2011 ao início de 2017 trabalhou no Grupo Pão de Açúcar ocupando posições de Diretor Comercial e Operacional no Rio de Janeiro e
em São Paulo, sendo responsável durante sua passagem por bandeiras como Pão de Açúcar (RJ), Extra Hiper (RJ) e Extra Supermercados (nacionalmente). De 2004 a 2011 foi Diretor de Operações do Ponto Frio
e Casas Bahia, atuando no Rio de Janeiro e nos estados da região Sul, onde participou da associação das empresas dando origem a Via Varejo. No passado atuou também como Superintende de área na Bradesco
Seguros.
O Sr. Paulo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Paulo Faria Drago - 011.950.767-62

O Sr. Marcelo Tardin ingressou no Grupo Big em fevereiro de 2019 na posição de Diretor Executivo Administrativo. Ele lidera as áreas de Expansão, Engenharia, Manutenção, Store Planning, Prevenção de Perdas,
Serviços Compartilhados e Relações Governamentais. Durante 18 meses ele também liderou as áreas Jurídica e de Suprimentos. Anteriormente, Marcelo foi VP de Operações e Expansão do Dr. Consulta e foi VP
de Tecnologia e Serviços para América Latina e Europa na Ambev, empresa onde ele atuou por 13 anos. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e possui MBA
pelo Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD – França)
O Sr. Marcelo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Marcelo Guimarães Tardin - 249.592.118-30

O Sr. Jorge é executivo com larga experiência no Varejo, ocupando posições de Executivo em três grandes redes do varejo Brasileiro, Grupo Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Grupo BIG.
Atuou por 16 anos no Grupo Carrefour, onde participou no Startup da operação do Carrefour no México, onde trabalhou por 7 anos, regressando ao Brasil assumiu como Diretor Executivo responsável pela Operação
dos formatos Hipermercados e Supermercados, Expansão e Novos Negócios. No Grupo Pão de Açúcar, atuou como Diretor de Operações do Rio de Janeiro e Diretor Executivo responsável por todas as Regiões do
país fora de São Paulo.
Em 2009, após a aquisição do Ponto Frio, foi nomeado CEO da Globex, com o principal objetivo de realizar o turnaround e a integração do Ponto Frio e Pão de Açúcar.
Em 2010, com a Associação entre Globex e Casas Bahia, foi nomeado Vice-Presidente de Infraestrutura, responsável pelas Áreas de Logística, TI, Recursos Humanos, Expansão e Contact Center, Sendo
responsável por administrar a operação de Integração e captura de sinergias dessas áreas entre as três empresas, Ponto Frio, Casas Bahia e Grupo Pão de Açúcar, posteriormente, foi nomeado Vice-Presidente de
Operações.
Atualmente Jorge é Diretor executivo do Grupo BIG responsável pelo formato de Hipermercados.
Formado em Economia, tem como destaque também sua Formação Militar, tendo servido por 6 anos como Oficial do Exército Brasileiro, em unidade da Academia Militar das Agulhas Negras (Resende-RJ).
O Sr. Jorge não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Jorge Fernando Herzog - 740.828.417-68

O Sr. Eduardo Brayner é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, tendo também concluído em 2007 o Programa de Desenvolvimento de Executivos pela Fundação Dom
Cabral e em 2012 o Program for Management Development pelo IESE – University of Navarra. Eduardo Brayner se juntou ao Grupo Big em agosto de 2018 como CIO (Chief Information Officer) para liderar a área
de tecnologia.
Eduardo Brayner tem mais de 30 anos de carreira na área de Tecnologia de Empresas de Varejo e anteriormente trabalhou 15 anos na rede Bompreço S/A Supermercados do Nordeste, onde iniciou sua carreira em
1989, passando também pelo Walmart Brasil por 14 anos, onde exerceu diversas funções até assumir em 2011 a posição de CIO (Chief Information Officer) da Companhia no Brasil.
O Sr. Eduardo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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O Sr. Eduardo Zamarron é Chief People Officer & SVP do Walmart Mexico & Central America, responsável pelo design e execução da estratégia de gestão de mais de 230.000 associados. Em 2020, Eduardo
ingressou no Conselho de Administração da Fundação Walmart (México e Global) e no Conselho de Administração do Grupo BIG. Antes de ingressar no Walmart, Eduardo foi CHRO da PepsiCo e membro ativo do
conselho de liderança e transformação da PepsiCo LATAM. Responsável pela transformação cultural em projetos como a integração da Gamesa e Sabritas. Eduardo tem mais de 35 anos de história em Recursos
Humanos em diversas empresas e já conquistou diversos prêmios como: Top 10 CHRO´s nos últimos três anos (Executive World) e HR Executive (AMEDIRH). Além disso, tem participado como palestrante em
fóruns nacionais e internacionais, incluindo RH ERIAC World Forum (2018), Marcus Evans Latin Summit (2018) e AMEDIRH World Forum (2020). Eduardo é engenheiro industrial pela Universidade Autônoma de
Nuevo León e possui MBA com ênfase em Recursos Humanos e Produtividade pela mesma instituição. Eduardo é o ex-presidente da NAHRMA (North America Human Resource Management Association) de 2018 a
2020 e ex-presidente da AMEDIRH de 2015 a 2016. Além disso, ele é um membro ativo do conselho de Talento e Cultura do TEC de Monterrey, e ex-membro do conselho de empresas como Naranya, Endeavor e
Intelexion.
O Sr. Eduardo não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Eduardo Bernabe de la Garza Zamarron - 000.000.000-00

O Sr. Wilson da Rosa é Managing Director na Advent International e membro dos conselhos de administração da Fortbras Autopeças S.A. e da Lojas Quero-Quero. Anteriormente, Wilson foi Gerente de Estratégia e
Negócios da Vivo, na área de Fusões e Aquisições, e trabalhou durante quatro anos na McKinsey & Co. No passado, também atuou como Conselheiro de Administração na Restoque Comércio e Confecções de
Roupas S.A., no Terminal de Contêineres do Paranaguá e na Dudalina S.A. É formado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, summa cum laude, e tem MBA pela
Harvard Business School – EUA.
O Sr. Wilson não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

O Sr. Patrice Etlin é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, e possui MBA pelo INSEAD e mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris. Patrice Etlin associou-se à
Advent do Brasil Consultoria Ltda. em 1997 em São Paulo e iniciou as operações da empresa no Brasil. De 1994 a 1997, foi sócio fundador da International Venture Partners (investimentos) em São Paulo,
responsável pelo gerenciamento de um fundo de investimento focado em mídia e telecomunicações. Anteriormente, Patrice trabalhou na Matra Marconi Space (aeroespacial) por cinco anos, inicialmente como
engenheiro de sistemas em um projeto para desenvolver um satélite europeu de observação militar. Em 1990, foi promovido a representante geral para o Brasil, responsável pela implantação de um sistema privado
de telecomunicação por satélite, para fornecer serviços aos países do Mercosul. Patrice é Presidente do Conselho da Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA) (investimentos). Patrice é,
atualmente, membro nos Conselhos de Administração da Allied S.A. (tecnologia), Lojas Quero-Quero (rede varejista), Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) (comercio exterior). No passado, atuou como
conselheiro de administração do Grupo Atmosfera (serviços), Atrium Telecomunicações (telecomunicações), CSU Cardsystem (tecnologia), International Meal Company (IMC) (alimentação), Kroton Educacional
(educação) e TOTVS S.A.
O Sr. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin declara que ocupa cargo de membro do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo- MASP. E, ainda declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco
anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de
atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - 042.310.558-23

O Sr. Daniel Mora é executivo internacional com sólida carreira no varejo. Iniciou sua jornada no Grupo Auchan na França e desde então acumula mais de 30 anos de experiência no segmento com passagem por
cinco países: França, Brasil, Colômbia, México e Turquia.
Daniel trabalhou em diversas áreas no varejo alimentício adquirindo experiência na área de operações, marketing, logística e comercial. Em 2001 com a fusão entre Carrefour e o grupo Promodes, ingressou no
Carrefour, onde fez uma carreira longa e de sucesso ocupando posições de Diretoria em diversas áreas.
Em 2010 aceitou o desafio de liderar o turnaround do Carrefour Brasil a frente da diretoria Executiva Comercial. Em 2013 foi nomeado vice-presidente do Carrefour Brasil e em 2015 recebeu o convite para retornar a
França assumindo o desafio de liderar as operações dos Hipermercados do Norte, em seguida do Sul do país e na sequência assumiu a Diretoria Comercial Nacional dos Hipermercados.
Em 2018 Daniel retorna ao Brasil com o convite de assumir a Diretoria Executiva Comercial do Grupo Big. Hoje Daniel lidera a área comercial que também engloba Logística e Reabastecimento.
Daniel é graduado pela Escola Superior de Comércio Agro Alimentar (CC2A) de Agen na França e possuí MBA certificado pela INSEAD em parceria com Carrefour
O Sr. Daniel não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
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N/A

Eduardo Brayner Sampaio - 709.326.464-68

N/A

Christianne Roncatti Bittencourt Moraes Rego - 127.752.298-75

N/A

Auriberto Alves da Silva - 127.193.228-81

N/A

Catia Valeria de Paiva Porto - 005.493.187-80

N/A

Vitor Fagá de Almeida - 204.156.108-42

N/A

Luiz Antônio Fazzio - 033.652.568-06

N/A

Marcelo Rizzi de Oliveira - 282.156.478-39

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 252 de 368

O Sr. Marcos Ambrosano é graduado em Engenharia de Produção Mecânica pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), pós-graduado em Administração de Empresas com Ênfase em Marketing pela ESPM
(Escola Superior de Propaganda e Marketing) e AMP pela Wharton University.
Ingressou no Grupo Big em janeiro de 2020 como Diretor Executivo do Sam’s Club. Anteriormente, foi Diretor Presidente do Makro Atacadista S/A por 3 anos. Atuou como Retail Advisor para a TPG Capital e para a
McKinsey & Company, tendo também servido como Membro do Conselho de Administração das Lojas Le Biscuit.
No passado, foi Diretor Presidente das Lâmpadas FLC e atuou 19 anos no Walmart Brasil, onde ingressou em 1995 como trainee de operações, tendo exercido diversos papéis, dentre eles Vice-Presidente do Sam’s
Club, Vice-Presidente do Bompreço e C.O.O. de Operações.
O Sr. Marcos não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Marcos Ignácio Ambrosano - 152.534.888-47

O Sr. Nildemar Secches é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo e curso de doutorado em Economia pela Unicamp-Campinas. Foi Presidente do Conselho de Administração da
BRFoods (Setor de atividade: Alimentos), tendo sido Diretor Presidente desta empresa de 1995 até 2008. É membro do Conselho de Administração da WEG (setor de atividade: Indústria), empresa controlada por
acionistas da Companhia que detêm participação indireta superior a 5% do seu capital social, Grupo Ultra (setor de atividade: energia) e Suzano (setor de atividade: papel e celulose). É membro do Conselho de
Administração da Iochpe-Maxion desde 2004. É membro independente, segundo o critério do Regulamento do Novo Mercado.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Nildemar Secches - 589.461.528-34

O Sr. Luiz Antonio Viana é engenheiro Mecânico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com pós-graduação na PUC-RJ e na London Business School. É membro do Conselho de Administração do
Walmart (setor de atividade: varejo), membro do Conselho Consultivo da Extrafarma (setor de atividade: farmacêutico) e da Renctas (setor de atividade: terceiro setor). Foi Presidente dos Conselhos de
Administração da Localfrio (setor de atividade: logística) e do Hospital São Luiz (setor de atividade: saúde), e foi membro do Conselho de Administração da Aracruz (setor de atividade: papel e celulose), Arafertil
(setor de atividade: química), Copesul (setor de atividade: energia), Riocell (setor de atividade: papel e celulose), Perdigão (setor de atividade: alimentício), Pão de Açúcar (setor de atividade: varejo) e TAM (setor de
atividade: aviação). Foi CEO da Makro Atacadista (setor de atividade: varejo), Net Serviços de Comunicação (setor de atividade: comunicação), Petrobrás Distribuidora (setor de atividade: combustíveis) e Grupo Pão
de Açúcar (setor de atividade: varejo). Foi Diretor do Grupo Ultra (setor de atividade: energia), Senior Investment Officer do IFC (setor de atividade: financeiro) e executivo do BNDES (setor de atividade: financeiro) e
do Banco Denasa de Investimentos (setor de atividade: financeiro). É membro do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion desde 2008. É membro independente segundo o critério do Regulamento do Novo
Mercado. E, ainda declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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N/A

Marcos Ignácio Ambrosano - 152.534.888-47

N/A

Nildemar Secches - 589.461.528-34

N/A

Luiz Antonio Corrêa Nunes Viana de Oliveira - 090.709.317-53

N/A

Eduardo Bernabe de la Garza Zamarron - 000.000.000-00

N/A

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

N/A

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - 042.310.558-23

N/A

Daniel Mora - 231.678.028-80

N/A

Paulo Faria Drago - 011.950.767-62

N/A

Marcelo Guimarães Tardin - 249.592.118-30

N/A

Jorge Fernando Herzog - 740.828.417-68

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

PÁGINA: 253 de 368

Versão : 1

616

Descrição outros comitês

CPF

Outros Comitês
Comitê de Gestão de Gente e
Remuneração
Outros Comitês

076.304.547-08

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin

Comitê Financeiro

042.310.558-23

Wilson Lourenço da Rosa

Outros Comitês

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin

010.144.304-88

Rafael Patury Carneiro Leão

076.304.547-08

Wilson Lourenço da Rosa

074.738.768-05

Engenheiro

Engenheiro

Engenheiro

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Engenheiro

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Economista

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Comitê de Auditoria

Milton Luis Nascimento Brandt

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Contador

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Engenheiro Mecânico

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Profissão

Tipo de Auditoria

589.461.528-34

Nildemar Secches

Não Aplicável

056.778.238-72

Francisco Henrique Passos Fernandes

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

21/09/1963

14/10/2020

15/04/1977

14/10/2020

21/09/1963

14/10/2020

30/10/1982

14/10/2020

15/04/1977

14/10/2020

11/09/1965

14/10/2020

24/11/1948

14/10/2020

04/10/1946

Data eleição

Data de
nascimento

14/10/2020

0

14/10/2020

0

14/10/2020

2

14/10/2020

0

14/10/2020

2

14/10/2020

0

14/10/2020

2

14/10/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse
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Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato
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Descrição outros comitês

CPF

Engenheiro

Engenheiro Mecânico

Engenheiro

Engenheiro

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

14/10/2020

30/10/1982

14/10/2020

24/11/1948

14/10/2020

15/04/1977

14/10/2020

Data eleição

Data de
nascimento

2

14/10/2020

0

14/10/2020

0

14/10/2020

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Até AGO de 2023

100.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Milton Luis Nascimento Brandt - 074.738.768-05

PÁGINA: 255 de 368

O Sr. Nildemar Secches é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo e curso de doutorado em Economia pela Unicamp-Campinas. Foi Presidente do Conselho de Administração da
BRFoods (Setor de atividade: Alimentos), tendo sido Diretor Presidente desta empresa de 1995 até 2008. É membro do Conselho de Administração da WEG (setor de atividade: Indústria), empresa controlada por
acionistas da Companhia que detêm participação indireta superior a 5% do seu capital social, Grupo Ultra (setor de atividade: energia) e Suzano (setor de atividade: papel e celulose). É membro do Conselho de
Administração da Iochpe-Maxion desde 2004. É membro independente, segundo o critério do Regulamento do Novo Mercado.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Nildemar Secches - 589.461.528-34

Nildemar Secches - 589.461.528-34

O Sr. Francisco Fernandes é formado em Ciênicas Contábeis pela Universidade de São Paulo. Foi sócio da PricewaterhuseCoopers até 2002, onde foi líder nacional da divisão de Consultoria Tributária, membro do
Management Brasil e do Comitê de Políticas para a América Latina. De 2002 a 2006, Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro do Makro Asia, uma organização de distribuição operando em seis países.
Baseado em Curitiba desde 2006, é Consultor e membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Vasta Educação (listada NASDAQ) e membro independente do Comitê de
Auditoria da Cogna Educação (listada B3).
O Sr. Francisco não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.

Francisco Henrique Passos Fernandes - 056.778.238-72

Experiência profissional / Critérios de Independência

Outros Comitês

589.461.528-34

Comitê Financeiro

Nildemar Secches

Rafael Patury Carneiro Leão

Outros Comitês
Comitê de Gestão de Gente e
Remuneração

076.304.547-08

010.144.304-88

Outros Comitês
Comitê Financeiro

Wilson Lourenço da Rosa

Comitê de Gestão de Gente e
Remuneração

042.310.558-23

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Nildemar Secches - 589.461.528-34

N/A

Francisco Henrique Passos Fernandes - 056.778.238-72

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Patrice Etlin é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, e possui MBA pelo INSEAD e mestrado em Engenharia Industrial pela École Centrale de Paris. Patrice Etlin associou-se à
Advent do Brasil Consultoria Ltda. em 1997 em São Paulo e iniciou as operações da empresa no Brasil. De 1994 a 1997, foi sócio fundador da International Venture Partners (investimentos) em São Paulo,
responsável pelo gerenciamento de um fundo de investimento focado em mídia e telecomunicações. Anteriormente, Patrice trabalhou na Matra Marconi Space (aeroespacial) por cinco anos, inicialmente como
engenheiro de sistemas em um projeto para desenvolver um satélite europeu de observação militar. Em 1990, foi promovido a representante geral para o Brasil, responsável pela implantação de um sistema privado
de telecomunicação por satélite, para fornecer serviços aos países do Mercosul. Patrice é Presidente do Conselho da Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA) (investimentos). Patrice é,
atualmente, membro nos Conselhos de Administração da Allied S.A. (tecnologia), Lojas Quero-Quero (rede varejista), Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) (comercio exterior). No passado, atuou como
conselheiro de administração do Grupo Atmosfera (serviços), Atrium Telecomunicações (telecomunicações), CSU Cardsystem (tecnologia), International Meal Company (IMC) (alimentação), Kroton Educacional
(educação) e TOTVS S.A.
O Sr. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin declara que ocupa cargo de membro do Conselho Deliberativo do Museu de Arte de São Paulo- MASP. E, ainda declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco
anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de
atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - 042.310.558-23

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - 042.310.558-23

O Sr Rafael Patury Carneiro Leão é graduado com honras em engenharia eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), e MBA na Harvard Business School. É atualmente Diretor na Advent do Brasil
Consultoria Ltda., onde participou de vários investimentos relacionados aos setores de varejo, lazer e saúde, como Grupo Big, Grupo CRM (Kopenhagen e Brasil Cacau), Fleury, Allied, Grupo Cataratas, entre
outros. É membro do Conselho de Administração do Grupo CRM, Allied e Grupo Cataratas. Trabalhou também como consultor na Bain & Company por 4 anos e também como engenheiro na Kuka Roboters,
Alemanha.
O Sr. Rafael Patury Carneiro Leão não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor. E, ainda declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à
condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial;
e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Rafael Patury Carneiro Leão - 010.144.304-88

Rafael Patury Carneiro Leão - 010.144.304-88

O Sr. Wilson da Rosa é Managing Director na Advent International e membro dos conselhos de administração da Fortbras Autopeças S.A. e da Lojas Quero-Quero. Anteriormente, Wilson foi Gerente de Estratégia e
Negócios da Vivo, na área de Fusões e Aquisições, e trabalhou durante quatro anos na McKinsey & Co. No passado, também atuou como Conselheiro de Administração na Restoque Comércio e Confecções de
Roupas S.A., no Terminal de Contêineres do Paranaguá e na Dudalina S.A. É formado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, summa cum laude, e tem MBA pela
Harvard Business School – EUA.
O Sr. Wilson não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

O Sr. Milton Brandt é vice-presidente sênior e diretor financeiro do Walmart México e América Central. Antes de ser nomeado para sua função atual, Milton ocupou o cargo de Vice-presidente de Finanças
Comerciais do Walmart México (09/2018 - 04/2020). Ele também atuou como Diretor Vice-Presidente Financeiro do Walmart Brasil (03/2016 - 08/2018). Ele teve experiência internacional vivendo no exterior no
Reino Unido, Holanda, Chile e El Salvador (2004 a 2008) e atualmente no México. Milton é um profissional de finanças com mais de 33 anos de experiência em bens de consumo, bens de capital e empresas de
varejo, como Rhodia (1987-1996), Unilever (1996-2014), CNH Industrial - Grupo Fiat (2014 - 2015), Grupo Lactalis (2015 - 2016) e Walmart (2016 até o momento). Milton concluiu seu MBA pela Universidade de
São Paulo. Graduado em Economia pela PUC de São Paulo e Cursos de Extensão pela Vanderbilt University (EUA), E.M. Lyon Business School (França) e London Business School (Reino Unido).
O Sr. Milton não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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N/A

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - 042.310.558-23

Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin - 042.310.558-23

N/A

Rafael Patury Carneiro Leão - 010.144.304-88

Rafael Patury Carneiro Leão - 010.144.304-88

N/A

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

Wilson Lourenço da Rosa - 076.304.547-08

N/A

Milton Luis Nascimento Brandt - 074.738.768-05

N/A

Nildemar Secches - 589.461.528-34
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não mantêm qualquer relação familiar entre si,
com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas controladores ou com os membros da
administração de suas controladoras.
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N/A

Observação

Diretor Presidente

Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

WMS Supermercados do Brasil Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

WMB Supermercados do Brasil Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

13.004.510/0001-89

033.652.568-06

93.209.765/0001-17

033.652.568-06

00.063.960/0001-09

033.652.568-06

CPF/CNPJ

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretora Executiva de Recursos Humanos

WMB Supermercados do Brasil Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora Executiva de Recursos Humanos

Catia Valeria de Paiva Porto

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

Transportadora Bompreço Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

Bompreço Bahia Supermercados Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

00.063.960/0001-09

005.493.187-80

63.073.266/0001-84

033.652.568-06

97.422.620/0001-50

033.652.568-06

CPF/CNPJ

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretor Presidente

Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

WMS Supermercados do Brasil Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

WMB Supermercados do Brasil Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Cargo/Função

Identificação

13.004.510/0001-89

033.652.568-06

93.209.765/0001-17

033.652.568-06

00.063.960/0001-09

033.652.568-06

CPF/CNPJ

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor Presidente

Transportadora Bompreço Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

Bompreço Bahia Supermercados Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Luiz Antônio Fazzio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

63.073.266/0001-84

033.652.568-06

97.422.620/0001-50

033.652.568-06

CPF/CNPJ

Prestação de serviço

Prestação de serviço

Controlada Indireta

Controlada Direta

Versão : 1
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$ &RPSDQKLD RIHUHFH VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO GH FRQVHOKHLURV H GLUHWRUHV FXMR OLPLWH
Pi[LPRGHJDUDQWLDpGH5PLOK}HVHYLJHQWHHQWUHH ³$SyOLFH' 2´ 
2YDORUGRSUrPLRGHVWDDSyOLFHIRLGH5
2' 2RIHUHFHFREHUWXUDSDUDUHFODPDo}HVUHIHUHQWHVDVLQLVWURVFREHUWRVRFRUULGRVGXUDQWHVXD
YLJrQFLDUHODFLRQDGRVDDWRVSUDWLFDGRVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD*UXSR%,*%UDVLO6$PHGLDQWH
R SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GDV TXDQWLDV GHYLGDV RX SDJDV D WHUFHLURV WDLV FRPR LQGHQL]Do}HV
GHYLGDVSRUFRQWDGHGHFLVmRILQDOLUUHFRUUtYHOHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDUELWUDLVRXDGPLQLVWUDWLYRV
EHPFRPRDFRUGRVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVRXH[WUDMXGLFLDLVUHDOL]DGRVFRPRFRQVHQWLPHQWRSUpYLR
H[SUHVVRHSRUHVFULWRGDVHJXUDGRUDRXRVFXVWRVFXVWDVHQFDUJRVKRQRUiULRV DGYRFDWtFLRVGH
DVVLVWHQWHVWpFQLFRVHSHULFLDLV GHSyVLWRVUHFXUVDLV LQFOXLQGRRVFXVWRVGHUHFXUVRVHJDUDQWLDV
QHFHVViULRVjGHIHVDGRVHJXUDGR HWRGDVDVGHPDLVGHVSHVDVQHFHVViULDVHUD]RiYHLVLQFRUULGDV
QRVWHUPRVGR' 2QDGHIHVDRXLQYHVWLJDomRGHXPDUHFODPDomRFREHUWD1mRHVWmRFREHUWRVSHOR
' 2DWRVRXIDWRVGDQRVRVTXHVHMDPGRFRQKHFLPHQWRGRVVHJXUDGRVDQWHULRUPHQWHjYLJrQFLDGD
DSyOLFHDVVLPFRPRPXOWDVLPSRVWDVDRVDGPLQLVWUDGRUHVDLQGDTXHSRVVDKDYHUFREHUWXUDSDUDRV
FXVWRVGHGHIHVDLQFRUULGRVQRVSURFHVVRVTXHGHWHUPLQHPPXOWDVUHODFLRQDGDVDDWRVGHJHVWmRGH
WDLVDGPLQLVWUDGRUHVGHVGHTXHUHVSHLWDGRVRVWHUPRVGDUHVSHFWLYDDSyOLFH
+iFREHUWXUDSDUDUHFODPDo}HVIHLWDVDSyVRSHUtRGRGHYLJrQFLDSRUXPSUD]RFRPSOHPHQWDUGH
DQRVVHPFREUDQoDDGLFLRQDOGHSUrPLRDSyVRTXDOKiFREHUWXUDSDUDUHFODPDo}HVIHLWDVSRUXP
SUD]RVXSOHPHQWDUGHDWpDQRGHSHQGHQGRGHFREUDQoDDGLFLRQDOGHSUrPLR
&RPRSURSyVLWRGHJDUDQWLUDFHUWRVDGPLQLVWUDGRUHVDHVWDELOLGDGHQHFHVViULDSDUDH[HUFHUVXDV
IXQo}HVGHIRUPDVHJXUDHSUHYLVtYHOIRUQHFHQGRSURWHomRFRQWUDULVFRVLQHUHQWHVDRGHVHPSHQKR
GHVXDVDWULEXLo}HVHGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWDSRGHUiDVVXPLUFRPSURPLVVRGHLQGHQLGDGH
HPEHQHItFLRGHWDLVDGPLQLVWUDGRUHV ³$FRUGRGH,QGHQLGDGH´RX³$FRUGR´ HPFDUiWHUVXSOHPHQWDU
j $SyOLFH ' 2 FRQWUDWDGD SHOD &RPSDQKLD 2V WHUPRV H FRQGLo}HV GR $FRUGR GH ,QGHQLGDGH
GHYHUmRVHUDSURYDGRVSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRUPHLRGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
GD&RPSDQKLDHWRUQDGRVS~EOLFRV
$LQGHQL]DomRDVHURIHUHFLGDSHOR$FRUGRGH,QGHQLGDGHGHYHUiDEUDQJHUVLWXDo}HVQmRFREHUWDV
SHOD$SyOLFH' 2UHODFLRQDGDVDDWRVHIDWRVGHFRUUHQWHVGDDWXDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVHPVXDV
UHVSHFWLYDVIXQo}HVHQTXDQWRHPSRVVDGRVHPVHXVFDUJRVQD&RPSDQKLDH[FHWXDGRVRVFDVRV
HPTXHXPDVHQWHQoDWUDQVLWDGDHPMXOJDGRHPLWLGDSRUMXULVGLomRFRPSHWHQWHWHQKDUHFRQKHFLGR
TXHRDGPLQLVWUDGRUHQYROYLGRDJLXFRPGRORRXFXOSDJUDYH2$FRUGRQmRHVWDEHOHFHUiOLPLWHGH
YDORUjLQGHQL]DomRRIHUHFLGD
$VGHVSHVDVLQGHQL]iYHLVGHYHUmRLQFOXLUTXDLVTXHUYDORUHVGHVHPEROVDGRV SULQFLSDOHHQFDUJRV 
UHODWLYRV D UHVSRQVDELOLGDGH GLUHWD RX LQGLUHWD SHUGDV SUHMXt]RV H GDQRV GH QDWXUH]D FRPHUFLDO
ILVFDO SUHYLGHQFLiULD RX TXDOTXHU RXWUD QDWXUH]D PXOWDV MXURV GH PRUD WD[DV SHQDOLGDGHV
GHVSHVDVFXVWDVHWD[DVMXGLFLiULDVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHVSHVDVFRPSHULWRVHDVVLVWHQWHV
MXGLFLDLV LQFOXVLYH SDUD DSUHVHQWDU GHIHVD HP XP SURFHVVR  EHP FRPR HYHQWXDLV GHSyVLWRV RX
JDUDQWLDVH[LJLGRVSDUDSOHQRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHGHIHVDSHORDGPLQLVWUDGRU1RFDVRGHRVEHQV
GRDGPLQLVWUDGRUVRIUHUHPTXDOTXHUWLSRGHFRQVWULomRD&RPSDQKLDRVVXEVWLWXLUiSRUEHQVGHVXD
WLWXODULGDGHRXRXWUDJDUDQWLDGLVSRQLELOL]DQGRYDORUHVHPGLQKHLURSDUDGHSyVLWRVHQHFHVViULRIRU
$VSHUGDVGHFRUUHQWHVGHXPSURFHVVRVHUmRLQGHQL]iYHLV L DSyVRWUkQVLWRHPMXOJDGRGHVHQWHQoD
SURIHULGDSRUMXt]RFRPSHWHQWHFRPRHQYLRGHFySLDGDGHFLVmRRX LL DSyVRGHVHPEROVRHIHWXDGR
LQYROXQWDULDPHQWH SHOR DGPLQLVWUDGRU HP GHFRUUrQFLD GH GHFLVmR MXGLFLDO RX DGPLQLVWUDWLYD DWp R
OLPLWHGRUHIHULGRGHVHPEROVRGHVGHTXHHQYLDGDFySLDGHVHXFRPSURYDQWHRTXHRFRUUHUSULPHLUR
$&RPSDQKLDGHYHUiVHUQRWLILFDGDSRUHVFULWRSHORDGPLQLVWUDGRUTXHGHPDQGDUSDJDPHQWRWHQGR
RSUD]RGH GH] GLDV~WHLVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGDQRWLILFDomRSDUDUHDOL]DURSDJDPHQWRHP
PRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOGHDFRUGRFRPRVGDGRVEDQFiULRVIRUQHFLGRVSHORDGPLQLVWUDGRU
3DUDH[HFXWDUR$FRUGRGH,QGHQLGDGHRDGPLQLVWUDGRUTXHVHWRUQHSDUWHGHTXDOTXHUSURFHVVR
UHODFLRQDGRDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR$FRUGRGHYHUiQRWLILFDU
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H[WUDMXGLFLDOPHQWH D &RPSDQKLD SRU HVFULWR SDUD TXH SRVVD VHU GLVSRQLELOL]DGD DVVHVVRULD OHJDO
DGHTXDGDHPWHPSRKiELO
2SUD]RGDREULJDomRGHLQGHQL]DUVHUiGH FLQFR DQRVFRQWDGRVGRWpUPLQRGRPDQGDWRGHFDGD
DGPLQLVWUDGRU EHQHILFLDGR RX HQTXDQWR HVWLYHUHP SHQGHQWHV GH GHFLVmR MXGLFLDO GHILQLWLYD RV
SURFHVVRVHPDQGDPHQWRSUHYDOHFHQGRRTXHRFRUUHUSRU~OWLPR
'LDQWHGDVLQIRUPDo}HVDFLPDD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRFRPSURPLVVRGHLQGHQLGDGHVHGDUiQR
PHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDSRUTXHQRVFDVRVHPTXHVHDSOLFDRDFLRQDPHQWRGR$FRUGRGH
,QGHQLGDGH R FRPSURPLVVR GH LQGHQLGDGH DWXD GH IRUPD VXSOHPHQWDU j $SyOLFH ' 2 VHQGR
LPSUHVFLQGtYHOSDUDTXHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRVVDFRQWDUFRPXPHVWHLRGHVHJXUDQoD
MXUtGLFDTXHWUDJDHVWDELOLGDGHDRSURFHVVRGHFLVyULRHFRQGXWRUGRVQHJyFLRVLQFOXVLYHQRTXHWDQJH
jDGRomRGDVPHGLGDVOHJDOPHQWHFDEtYHLVTXHVLUYDPjGHIHVDGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RFRPUHODomRjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRV
WUrVDQRV L GDWDGHUHDOL]DomR LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL 
TXyUXPGHLQVWDODomR
'DWD

4XyUXPGHLQVWDODomR

,QVWDODomRHPVHJXQGD
FRQYRFDomR

$VVHPEOHLD*HUDOGH&RQVWLWXLomR





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

(YHQWR

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mRDSOLFiYHO

(VFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVVREUHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
Melhores Práticas de Governança Corporativa Segundo o IBGC
2 &yGLJR GH 0HOKRUHV 3UiWLFDV GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD HGLWDGR SHOR ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD±,%*&REMHWLYDWRUQDURDPELHQWHRUJDQL]DFLRQDOHLQVWLWXFLRQDOEUDVLOHLUR
PDLV VyOLGR MXVWR UHVSRQViYHO H WUDQVSDUHQWH HVWDEHOHFHQGR UHFRPHQGDo}HV SDUD D FULDomR GH
PHOKRUHV VLVWHPDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD QDV RUJDQL]Do}HV YLVDQGR D RWLPL]DU R YDORU GD
RUJDQL]DomR IDFLOLWDQGR VHX DFHVVR D UHFXUVRV H FRQWULEXLQGR SDUD R VHX ERP GHVHPSHQKR H
ORQJHYLGDGH
$ &RPSDQKLD HVWi FRPSURPHWLGD FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD WHQGR
DGHULGRSUiWLFDVUHFRPHQGDGDVSHOR,%*&FRPRYHGDomRDRXVRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVH
H[LVWrQFLDGHSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRQVHOKHLURVFRPH[SHULrQFLDHP
TXHVW}HV RSHUDFLRQDLV ILQDQFHLUDV H RXWUDV DOpP GH H[SHULrQFLD HP SDUWLFLSDomR HP RXWURV
&RQVHOKRV GH $GPLQLVWUDomR PDQXWHQomR GH XP FDQDO GH GHQ~QFLDV SDUD D DSUHVHQWDomR GH
GHQ~QFLDVRXUHVROXomRGHGLOHPDVGHRUGHPpWLFDHSUHYLVmRHVWDWXWiULDSDUDLQVWDODomRGHXP
&RQVHOKR)LVFDO

627

PÁGINA: 265 de 368

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes

Segmento de Listagem do Novo Mercado
$ &RPSDQKLD VXMHLWDVH WDPEpP jV UHJUDV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR (P  D %
LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD GHQRPLQDGRV 1tYHO  1tYHO  H 1RYR 0HUFDGR FRP R REMHWLYR GH HVWLPXODU DV
FRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDGRWDUXPQtYHOGHGLYXOJDomR
GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH OLVWDJHP VmR
GHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HVHPLWLGDVSRUFRPSDQKLDVTXHVHFRPSURPHWDPYROXQWDULDPHQWH
D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DOpP
GDTXHODV Mi LPSRVWDV SHOD OHJLVODomR EUDVLOHLUD (P JHUDO WDLV UHJUDV DPSOLDP RV GLUHLWRV GRV
DFLRQLVWDVHHOHYDPDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpR
PDLV ULJRURVR GHOHV H[LJLQGR PDLRU JUDX GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GHQWUH RV WUrV
VHJPHQWRV
$VFRPSDQKLDVTXHLQJUHVVDPQR1RYR0HUFDGRVXEPHWHPVHYROXQWDULDPHQWHDGHWHUPLQDGDV
UHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVHSRUH[HPSORD
HPLWLU DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV PDQWHU QR PtQLPR  GH Do}HV GR FDSLWDO GD &RPSDQKLD HP
FLUFXODomRGHQWUHRXWUDVKLSyWHVHVFRQVWLWXLUXP&RPLWrGH$XGLWRULDDSURYDUUHJLPHQWRLQWHUQRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRLQVWLWXLUiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
QD&RPSDQKLDHQWUHRXWURV$DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWR
HQWUHDFRPSDQKLDHD%DOpPGDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGDFRPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDV
FRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDVHSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$V
UHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHVH
VLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSRVVXLFRPRSULQFtSLRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HVSULQFLSDLV
L DWUDLU UHFRPSHQVDU UHWHU H LQFHQWLYDU H[HFXWLYRV QD FRQGXomR GH VHXV QHJyFLRV GH IRUPD
VXVWHQWiYHOREVHUYDGRVRVOLPLWHVGHULVFRDGHTXDGRVHVWDQGRVHPSUHDOLQKDGDDRVLQWHUHVVHVGRV
DFLRQLVWDV LL SURSRUFLRQDUXPDUHPXQHUDomRFRPEDVHHPFULWpULRVTXHGLIHUHQFLHPRGHVHPSHQKR
HSHUPLWDPWDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH LLL DVVHJXUDUD
PDQXWHQomRGHSDGU}HVGHHTXLOtEULRLQWHUQRHH[WHUQRFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGH
FDGD FDUJR H FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHIHUHQFLDO UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H
HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV DGPLQLVWUDWLYRV FDSD]HV GH UHVSRQGHU jV GLYHUVDV QHFHVVLGDGHV GD
&RPSDQKLD
$SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmR
UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  H HVWi GLVSRQtYHO SDUD FRQVXOWD SHOR VLWH GD &90
KWWSZZZFYPJRYEU EHPFRPRQDSiJLQDGD&RPSDQKLD ULELJFRPEU HILVLFDPHQWHQDVXD
VHGHVRFLDOORFDOL]DGDQDFLGDGHGH%DUXHUL(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD7XFXQDUpQ
%ORFR$6XSHULRU6DOD7DPERUp&(3
E

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

L

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$UHPXQHUDomRSDJDH[FOXVLYDPHQWHDRVPHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRp
FRPSRVWDXQLFDPHQWHSRUXPDUHPXQHUDomRIL[DDTXDOpDOLQKDGDFRPSUiWLFDVGHPHUFDGR9DOH
GHVWDFDU TXH RV PHPEURV LQGHSHQGHQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WDPEpP SDUWLFLSDP GR
3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQRGH2So}HV´ RTXDOQDOLQKDGDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDV
QRLWHPGHVVH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXHPFDUDFWHUtVWLFDVGHXPFRQWUDWRPHUFDQWLOH
RQHURVR HQWUH DV SDUWHV QmR FDUDFWHUL]DQGR SRUWDQWR QD RSLQLmR GD &RPSDQKLD FRPR
³UHPXQHUDomR´
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDWrPVXDUHPXQHUDomRGLYLGLGDHP L UHPXQHUDomRIL[DDOLQKDGD
jVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODU LL UHPXQHUDomRYDULiYHODWUHODGDD
JDWLOKRVPtQLPRVGHGHVHPSHQKRFRUSRUDWLYRHDMXVWDGDVGHDFRUGRFRPGHVHPSHQKRLQGLYLGXDO
LLL SDFRWHGHEHQHItFLRVFRPSRVWRGHSODQRGHDVVLVWrQFLDPpGLFDRGRQWROyJLFDDRVGLUHWRUHVH
GHSHQGHQWHVFREHUWRVYDOHDOLPHQWDomRUHIHLWyULRVHJXURGHYLGDHHVWDFLRQDPHQWRHGHVFRQWRHP
SURGXWRVQDVORMDVGD&RPSDQKLD
2V'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVWDPEpPSDUWLFLSDPGR3ODQRGH2So}HVRTXDOQDOLQKDGDVLQIRUPDo}HV
FRQWLGDV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SRVVXHP FDUDFWHUtVWLFDV GH XP FRQWUDWR
PHUFDQWLOHRQHURVRHQWUHDVSDUWHVQmRFDUDFWHUL]DQGRSRUWDQWRQDRSLQLmRGD&RPSDQKLDFRPR
³UHPXQHUDomR´
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'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD
2V PHPEURV GD 'LUHWRULD QmRHVWDWXWiULD WrP VXD UHPXQHUDomR GLYLGLGD HP L  UHPXQHUDomR IL[D
DOLQKDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODU LL UHPXQHUDomRYDULiYHO
QD IRUPD GH 3DUWLFLSDomR QRV /XFURV HRX 5HVXOWDGRV /HL Q   DWUHODGD D JDWLOKRV
PtQLPRVGHGHVHPSHQKRFRUSRUDWLYRHDMXVWDGDGHDFRUGRFRPGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOVHQGRSDJD
QRH[HUFtFLRVXEVHTXHQWHjDIHULomRGRUHVXOWDGR LLL SDFRWHGHEHQHItFLRVFRPSRVWRGHSODQRGH
DVVLVWrQFLDPpGLFDRGRQWROyJLFDDRVGLUHWRUHVHGHSHQGHQWHVFREHUWRVYDOHDOLPHQWDomRUHIHLWyULR
HVWDFLRQDPHQWRHVHJXURGHYLGDHGHVFRQWRHPSURGXWRVQDVORMDVGD&RPSDQKLD
$OJXQV 'LUHWRUHV 1mR(VWDWXWiULRV WDPEpP SDUWLFLSDP GR 3ODQR GH 2So}HV R TXDO QD OLQKD GDV
LQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRLWHPGHVVH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXHPFDUDFWHUtVWLFDVGHXP
FRQWUDWRPHUFDQWLOHRQHURVRHQWUHDVSDUWHVQmRFDUDFWHUL]DQGRSRUWDQWRQDRSLQLmRGD&RPSDQKLD
FRPR³UHPXQHUDomR´
&RQVHOKR)LVFDO
2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRUHFHEHUmRVRPHQWHUHPXQHUDomRIL[DDTXDOp
HTXLYDOHQWHDSHORPHQRVRPtQLPROHJDOFRQIRUPHGHOLEHUDGRHP$VVHPEOHLD*HUDOQmRSRGHQGR
VHULQIHULRUSDUDFDGDPHPEURHPH[HUFtFLRDGDUHPXQHUDomRHPPpGLDDWULEXtGDDFDGD
GLUHWRUQmRFRPSXWDGRVRVEHQHItFLRVYHUEDVGHUHSUHVHQWDomRHUHPXQHUDomRYDULiYHO
&RPLWrV
2V PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR TXH QmR WHQKDP VLGR LQGLFDGRV SHORV $FLRQLVWDV
5HOHYDQWHVHRX&RQWURODGRUHVVmRHOHJtYHLVDXPDUHPXQHUDomRIL[DPHQVDOHVSHFLILFDPHQWHSHORV
VHUYLoRVSUHVWDGRV$GLFLRQDOPHQWHRVPHPEURVGRV&RPLWrVVmRREULJDWRULDPHQWHUHHPEROVDGRV
SHODVGHVSHVDVGHORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDIXQomR
LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDSURSRUomRSUHYLVWDGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
WRWDOSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

7RWDO

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



1$





'LUHWRULD(VWDWXWiULD









'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD







1$

1$

1$

1$

&RPLWrGH$XGLWRULD



1$

1$



&RPLWr)LQDQFHLUR



1$

1$



&RPLWrGH*HVWmRGH
*HQWHH5HPXQHUDomR



1$

1$





&RQVHOKR)LVFDO
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5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



1$



'LUHWRULD(VWDWXWiULD







'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD







1$

1$

1$

1$

&RPLWrGH$XGLWRULD



1$

1$



&RPLWr)LQDQFHLUR



1$

1$



&RPLWrGH*HVWmRGH
*HQWHH5HPXQHUDomR



1$

1$





&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO





LLL 

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDSDUDWDOS~EOLFRDWHQGHQGR
DRVOLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDVVLPFRPRDUHPXQHUDomR
LQGLYLGXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO
$ UHPXQHUDomR WRWDO DOYR LQGLYLGXDO GRV 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV p GHWHUPLQDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRP EDVH HP DYDOLo}HV DSUHVHQWDGDV SHOR &RPLWr GH *HVWmR GH *HQWH H
5HPXQHUDomR SDXWDGDV HP UHIHUrQFLDV GH PHUFDGR SDUD SRVLo}HV GH FRPSOH[LGDGH VLPLODU
SRGHQGRVHUXWLOL]DGDVQDFRPSDUDomRHPSUHVDVGHYDUHMRRXGRPHUFDGRJHUDOGHDFRUGRFRPD
IXQomR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDPEpPpUHVSRQViYHOSRUGHWHUPLQDUDQXDOPHQWHRtQGLFH
GHUHDMXVWHGHKRQRUiULRVIL[RV$UHPXQHUDomRYDULiYHOHPGLQKHLURpFDOFXODGDFRPRXPP~OWLSOR
GD UHPXQHUDomR IL[D VHQGR R FULWpULR DFLPD WDPEpP DSOLFiYHO SDUD HVWH FRPSRQHQWH GH
UHPXQHUDomR
$ UHPXQHUDomR WRWDO DOYR LQGLYLGXDO GRV 'LUHWRUHV 1mR(VWDWXWiULRV p GHWHUPLQDGD SHOD 'LUHWRULD
(VWDWXWiULDFRPEDVHHPUHIHUrQFLDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODUSRGHQGR
VHUXWLOL]DGDVHPSUHVDVGHYDUHMRRXGRPHUFDGRJHUDOGHDFRUGRFRPDIXQomR2V'LUHWRUHV1mR
(VWDWXWiULRVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDDXPHQWRVVDODULDLVDQXDLVFRPEDVHHPDFRUGRFROHWLYR
GH WUDEDOKR FRP RV UHSUHVHQWDQWHV GD FDWHJRULD &RPR D UHPXQHUDomR YDULiYHO HP GLQKHLUR p
FDOFXODGD FRPR XP P~OWLSOR GD UHPXQHUDomR IL[D R FULWpULR DFLPD VH DSOLFD WDPEpP SDUD HVWH
FRPSRQHQWHGHUHPXQHUDomR
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$VUD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRSDJDDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
VmR LQFHQWLYRV SDUD D PHOKRULD GH VXD JHVWmR H D UHWHQomR GH H[HFXWLYRV YLVDQGR JDQKR SHOR
FRPSURPLVVRGHUHVXOWDGRVGHFXUWRHORQJRSUD]R
Y

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRTXHVmRLQGLFDGRV
SHORV DFLRQLVWDV UHOHYDQWHV HRX FRQWURODGRUHV QmR ID]HP MXV D TXDOTXHU UHPXQHUDomR
FRQVLVGHUDQGRTXHMiVmRUHPXQHUDGRVSHODVIXQo}HVH[HUFLGDVMXQWRDRVDFLRQLVWDVUHOHYDQWHVHRX
FRQWURODGRUHV
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F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
2VSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHGRVDGPLQLVWUDGRUHVVmR L 5HVXOWDGR
2SHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHGRV)RUPDWRV LL 5HVXOWDGRGD0DUJHP&RPHUFLDO LLL 5HVXOWDGRGD
7HVRXUDULD FRQWDV D SDJDU YV HVWRTXH  LY  5HVXOWDGR GH 'HVSHVDV JDVWRV FRP D HVWUXWXUD
DGPLQLVWUDWLYD H FRPHUFLDO  H GH 9HQGD %UXWD DOpP GH RXWUDV PpWULFDV HVSHFtILFDV GDV GLYHUVDV
GLUHWRULDVHiUHDVGD&RPSDQKLD
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
3DUFHODVLJQLILFDWLYDGRYDORUWRWDOSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVpUHFHELGDQDIRUPDGHUHPXQHUDomR
YDULiYHODTXDOpFRQVLGHUDYHOPHQWHLPSDFWDGDSHORVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRDFRUGDGRVMXQWR
DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QR H[HUFtFLR OHYDQGRVH HP FRQWD RV UHVXOWDGRV KLVWyULFRV H R
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
2 IRUPDWR GD UHPXQHUDomR DFLPD GHVFULWD SURFXUD LQFHQWLYDU RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD D
EXVFDUHPDPHOKRUUHQWDELOLGDGHGRVSURMHWRVSRUHODGHVHQYROYLGRVGHIRUPDDDOLQKDURVLQWHUHVVHV
GRVFRODERUDGRUHVFRPRVGD&RPSDQKLD
$ UHPXQHUDomR YDULiYHO DQXDO GRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV OHYD HP FRQVLGHUDomR SULPHLUDPHQWH R
JDWLOKRGHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHSRVWHULRUPHQWHDDSOLFDomRGHGRLVIDWRUHV5HVXOWDGRGDV0HWDV
GR1HJyFLRVFRPSHVRGHH5HVXOWDGRGDV0HWDV,QGLYLGXDLVFRPSHVRGHFRPSDJDPHQWR
QRDQRVXEVHTXHQWHDRGHDSXUDomR
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
$ &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GD WRWDOLGDGH GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVHXV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR$UHPXQHUDomRSDJDDRV'LUHWRUHV
(VWDWXWiULRVpVXSRUWDGDH[FOXVLYDPHQWHSHODVXEVLGLiULD:0%6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mR H[LVWH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH GHWHUPLQDGR HYHQWR
VRFLHWiULR
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
$V SUiWLFD H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SDUD GHWHUPLQDU D UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD FRQWDUi FRP DV DYDOLo}HV DSUHVHQWDGDV SHOR &RPLWr GH *HVWmR GH
*HQWHH5HPXQHUDomRSDXWDGDVHPUHIHUrQFLDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODU
SRGHQGR VHU XWLOL]DGDV QD FRPSDUDomR HPSUHVDV GH YDUHMR RX PHUFDGR JHUDO GH DFRUGR FRP D
IXQomR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDPEpPpUHVSRQViYHOSRUGHWHUPLQDUDQXDOPHQWHRtQGLFH
GHUHDMXVWHGHKRQRUiULRVIL[RV$UHPXQHUDomRYDULiYHOHPGLQKHLURpFDOFXODGDFRPRXPP~OWLSOR
GD UHPXQHUDomR IL[D VHQGR R FULWpULR DFLPD WDPEpP DSOLFiYHO SDUD HVWH FRPSRQHQWH GH
UHPXQHUDomR
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$ UHPXQHUDomR WRWDO DOYR LQGLYLGXDO GRV 'LUHWRUHV 1mR(VWDWXWiULRV p GHWHUPLQDGD SHOD 'LUHWRULD
(VWDWXWiULDFRPEDVHHPUHIHUrQFLDVGHPHUFDGRSDUDSRVLo}HVGHFRPSOH[LGDGHVLPLODUSRGHQGR
VHUXWLOL]DGDVHPSUHVDVGHYDUHMRRXGRPHUFDGRJHUDOGHDFRUGRFRPDIXQomR2V'LUHWRUHV1mR
(VWDWXWiULRVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDDXPHQWRVVDODULDLVDQXDLVFRPEDVHHPDFRUGRFROHWLYR
GH WUDEDOKR FRP RV UHSUHVHQWDQWHV GD FDWHJRULD &RPR D UHPXQHUDomR YDULiYHO HP GLQKHLUR p
FDOFXODGD FRPR XP P~OWLSOR GD UHPXQHUDomR IL[D R FULWpULR DFLPD VH DSOLFD WDPEpP SDUD HVWH
FRPSRQHQWHGHUHPXQHUDomR
L
RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRUTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRLGHQWLILFDQGR
GHTXHIRUPDSDUWLFLSDP
'HWHUPLQDGD D UHPXQHUDomR JOREDO SHOD $VVHPEOHLD *HUDO R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHUi
UHVSRQViYHO SRU GHOLEHUDU VREUH D GLVWULEXLomR LQGLYLGXDO GD UHPXQHUDomR GR SUySULR &RQVOHKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDEHPFRPRGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR
LL 
FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOLQGLFDQGR
VHKiDXWLOL]DomRGHHVWXGRVSDUDDYHULILFDomRGDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHHPFDVRSRVLWLYR
RVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRV
$UHPXQHUDomRVHEDVHLDHPXPDWDEHODVDODULDOIHLWDFRPEDVHHPXPDPHWRGRORJLDGRPHUFDGR
TXHYLVDGHILQLURQtYHODGHTXDGRGRVFDUJRVHGDVUHVSRQVDELOLGDGHV$QXDOPHQWHHVVDWDEHODp
DMXVWDGDGHDFRUGRFRPDVYDULDo}HVGRPHUFDGRDILPGHPDQWHUVXDFRPSHWLWLYLGDGH
LLL 
FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomR
GDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi DYDOLDU SHULRGLFDPHQWH D DGHTXDomR GD SROtWLFD GH
UHPXQHUDomRDILPGHLGHQWLILFDUSRVVtYHLVDMXVWHVQHFHVViULRVEDVHDGRVQDVSUiWLFDVGHPHUFDGR
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Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,83

6,00

0,00

10,83

Nº de membros remunerados

2,00

6,00

0,00

8,00

840.000,00

7.852.533,00

0,00

8.692.533,00

0,00

119.177,00

0,00

119.177,00

Participações em comitês

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

Outros

192.000,00

2.766.306,00

0,00

2.958.306,00

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

Remuneração variável
Bônus

0,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

197.608,00

0,00

197.608,00

514.626,22

102.366.382,00

0,00

102.881.008,22

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais

115.602.006,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais
1.666.626,22

117.268.632,22

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,92

0,00

8,92

Nº de membros remunerados

2,00

3,92

0,00

5,92

840.000,00

5.413.113,00

0,00

6.253.113,00

0,00

43.354,51

0,00

43.354,51

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
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Participações em comitês

120.000,00

0,00

0,00

120.000,00

Outros

192.000,00

1.534.164,60

0,00

1.726.164,60

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.029.166,00

0,00

1.029.166,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

1.172.000,00

0,00

1.172.000,00

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

1.109.524,00

0,00

1.109.524,00

514.626,22

15.884.438,56

0,00

16.399.064,78

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais

26.185.760,67

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais
1.666.626,22

27.852.386,89

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,60

4,00

0,00

8,60

Nº de membros remunerados

1,60

4,00

0,00

5,60

280.000,00

2.332.000,00

0,00

2.612.000,00

0,00

100.079,58

0,00

100.079,58

Participações em comitês

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

Outros

64.000,00

738.466,00

0,00

802.466,00

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00
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Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

5.719.258,24

0,00

5.719.258,24

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se à contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

26.474.064,26

0,00

26.474.064,26

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N
° 02/2020, o número de
membros do Conselho de
Administração, da Diretoria
Estatutária e do Conselho Fiscal
(letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais

35.363.868,08

0,00

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no
OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros do
Conselho de Administração, da
Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal (letra “b”) foram apurados de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais
384.000,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH  
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV









9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV











%{QXV



3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV



&RQVLGHUDPRVRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDSDUDHODERUDomRGHUHIHULGRLWHP

5HPXQHUDomRYDULiYHO±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV











%{QXV



9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLRVRFLDO









9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLRVRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV



&RQVLGHUDPRVRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDSDUDHODERUDomRGHUHIHULGRLWHP
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHO±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLRVRFLDO









9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLRVRFLDO











%{QXV



3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV



&RQVLGHUDPRVRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDSDUDHODERUDomRGHUHIHULGRLWHP
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
  3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHLQFOXLXDGHVFULomRGR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQRGH
2So}HV´  QHVWH H QRV LWHQV VHJXLQWHV H[FOXVLYDPHQWH SDUD DWHQGHU jV RULHQWDo}HV GD &90 9DOH
UHVVDOWDUTXHQDRSLQLmRGD&RPSDQKLDR3ODQRGH2So}HVQmRVHFDUDFWHUL]DFRPR³UHPXQHUDomR´
SDUDTXDLVTXHUILQVXPDYH]TXHSRVVXHPFDUDFWHUtVWLFDVGHXPFRQWUDWRPHUFDQWLOHRQHURVRHQWUH
DVSDUWHV$GHPDLVFXPSUHHVFODUHFHUTXHRVYDORUHVGDVRSo}HVGHFRUUHQWHVGR3ODQRGH2So}HV
VmRUHJLVWUDGDVGHDFRUGRFRPR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRGR&3&QHSRUWDQWRQHVWDGDWDWDLV
YDORUHVQmRFRQVWDPGDUHPXQHUDomRWRWDOGDDGPLQLVWUDomRGHVFULWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDWHQGRHPYLVWDTXHR3ODQRGH2So}HVpVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHGHXPSODQRGH
RSomRWUDGLFLRQDOQRTXDORVSDUWLFLSDQWHVJDQKDPDVRSo}HVJUDWXLWDPHQWH2VUHFXUVRVFDSWDGRV
FRP D FRORFDomR GDV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV QR kPELWR GR 3ODQR GH 2So}HV SDJDV DRV
DGTXLUHQWHV VmR UHJLVWUDGRV HP UHVHUYD GH FDSLWDO HP FRQIRUPLGDGH FRP DV GHWHUPLQDo}HV GR
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRGR&3&Q
D

7HUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

(P  GH VHWHPEUR GH  IRL DSURYDGR HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &RPSDQKLD R
3ODQRGH2SomRDGLWDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGH
RXWXEURGHVHQGRHOHJtYHLVSDUDDDTXLVLomRGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGD&RPSDQKLD
RV FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV GLUHWRUHV HPSUHJDGRV VHQLRUHV H RV SURILVVLRQDLV TXH
GHVHPSHQKDPGHWHUPLQDGDVDWLYLGDGHVHRXIXQo}HVFRPYtQFXORHPSUHJDWtFLRSDUDD&RPSDQKLD
H VXDV FRQWURODGRUDV ³3DUWLFLSDQWHV´  2V 3DUWLFLSDQWHV VHUmR VHOHFLRQDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDVHXH[FOXVLYRFULWpULRRXSHOR&RPLWrGH5HFXUVRV+XPDQRVyUJmRTXHWHPGHQWUH
VXDVFRPSHWrQFLDVDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDDGPLQLVWUDomRGR3ODQRGH2So}HV
HVHXVSURJUDPDVFRQIRUPHDSOLFiYHO
1D PHGLGD HP TXH IRU SHUPLWLGR SRU OHL H SHOR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRWHUiDPSORVSRGHUHVSDUDWRPDUWRGDVDVPHGLGDVQHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDD
DGPLQLVWUDomRGR3ODQRGH2So}HVLQFOXLQGR D DVROXomRGHG~YLGDVGHLQWHUSUHWDomRGR3ODQRGH
2So}HV E DHOHLomRGRV3DUWLFLSDQWHVHDDXWRUL]DomRSDUDDOLHQDURSo}HVDHOHV F DDSURYDomR
GRV &RQWUDWRV GH 2SomR D VHUHP FHOHEUDGRV HQWUH D &RPSDQKLD H FDGD XP GRV 3DUWLFLSDQWHV
REVHUYDGDVDVGHWHUPLQDo}HVGR3ODQRGH2So}HVH G DHPLVVmRGHQRYDV$o}HVGHQWURGROLPLWH
GR FDSLWDO DXWRUL]DGR RX D DXWRUL]DomR SDUD DOLHQDomR GH $o}HV HP WHVRXUDULD SDUD VDWLVID]HU R
H[HUFtFLR GDV RSo}HV QRV WHUPRV GR 3ODQR GH 2So}HV H GD ,&90  1R H[HUFtFLR GH VXD
FRPSHWrQFLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWDUiVXMHLWRDSHQDVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHPOHL
QDUHJXODPHQWDomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHQR3ODQRGH2So}HVILFDQGRFODURTXHR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiWUDWDUGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV
GD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHTXHVHHQFRQWUHPHPVLWXDomRVLPLODUQmR
HVWDQGRREULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDDHVWHQGHUDWRGRVDVFRQGLo}HVTXH
HQWHQGDDSOLFiYHODSHQDVDDOJXPRXDOJXQVDVHXH[FOXVLYRFULWpULR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiDLQGDHVWDEHOHFHUWUDWDPHQWRHVSHFLDOSDUDFDVRVH[FHSFLRQDLVGXUDQWHDHILFiFLDGHFDGD
GLUHLWRGHRSomRGHVGHTXHQmRVHMDPDIHWDGRVRVGLUHLWRVMiFRQFHGLGRVDRV3DUWLFLSDQWHVQHPRV
SULQFtSLRV EiVLFRV GR 3ODQR GH 2So}HV 7DO GLVFLSOLQD H[FHSFLRQDO QmR FRQVWLWXLUi SUHFHGHQWH
LQYRFiYHO SRU RXWURV 3DUWLFLSDQWHV $V GHOLEHUDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WrP IRUoD
YLQFXODQWH SDUD D &RPSDQKLD UHODWLYDPHQWH D WRGDV DV PDWpULDV UHODFLRQDGDV FRP R 3ODQR GH
2So}HV
23ODQRGH2So}HVWHPFDUiWHUPHUFDQWLOVHQGRTXHRVEHQHILFLiULRVSDUDSDUWLFLSDUGR3ODQRWHP
TXHFRPSUDUDV2So}HVSDJDQGRR3UHoRGH$TXLVLomRGHWHUPLQDGRGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLD
³%ODFN 6FKROHV´
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E

3ULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

23ODQRGH2So}HVWHPSRUREMHWLYRDWUDLUHUHWHUH[HFXWLYRVSDUDD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
GLUHWDV HRX LQGLUHWDV FRQFHGHQGR DRV 3DUWLFLSDQWHV R GLUHLWR GH VH WRUQDUHP DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDPHGLDQWHRFXPSULPHQWRGHGHWHUPLQDGDVFRQGLo}HVDILPGH D HVWLPXODUDH[SDQVmR
Rr[LWRHDFRQVHFXomRGRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVH E DOLQKDURVLQWHUHVVHV
GRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDRGRV3DUWLFLSDQWHV
F

)RUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

8PDYH]TXHDPDLRUSDUWHGDVRSo}HVVHWRUQDH[HUFtYHOQRORQJRSUD]RRREMHWLYRGR3ODQRGH
2So}HVpTXHRV3DUWLFLSDQWHVSHUPDQHoDPQD&RPSDQKLDDWpRPRPHQWRGHH[HUFtFLR8PDYH]
H[HUFLGD D RSomR FRP R 3DUWLFLSDQWH WRUQDQGRVH DFLRQLVWD KDYHUi XPD XQLmR GH LQWHUHVVHV
LQWULQVHFDPHQWHUHODFLRQDGRVjFRQGLomRGHDFLRQLVWD$OpPGLVVRRV3ODQRVJHUDPXPSRWHQFLDOGH
JDQKRDRH[HFXWLYREDVHDGRQRGHVHPSHQKRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRPHUFDGR
G

&RPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

23ODQRGH2So}HVVHLQVHUHQD3ROtWLFDTXHD&90UHSXWDVHUGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLD
XPDYH]TXH L WDOSROtWLFDWHPFRPRSULQFLSDOIXQomRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVDRV
REMHWLYRV GD &RPSDQKLD H LL  R 3ODQR GH 2So}HV DOLQKD RV LQWHUHVVHV GRV 3DUWLFLSDQWHV DR
GHVHPSHQKR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH DR VHX UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO
HVWLPXODQGRRVDDWXDUSDUDDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLVGD&RPSDQKLD
H
&RPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
2H[HUFtFLRGDVRSo}HVSRUSDUWHGRV3DUWLFLSDQWHVpXPDIRUPD GHLQFHQWLYiORVDFRQGX]LUFRP
r[LWRRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDOLQKDQGRVHXVLQWHUHVVHVDRVGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD2V
GLIHUHQWHVSUD]RVGHFDUrQFLDGDVRSo}HVSURSRUFLRQDPLQFHQWLYRVDRVSDUWLFLSDQWHVSDUDTXHVH
FRPSURPHWDP FRP D FRQVWDQWH YDORUL]DomR GDV Do}HV QR FXUWR H PpGLR SUD]R DVVLP FRPR D
WLWXODULGDGH GH Do}HV SURYHQLHQWHV GH RSo}HV H[HUFLGDV SRGHQGR RX QmR WHU UHVWULo}HV TXDQWR j
WUDQVIHUrQFLDGHODVDOLQKDRVLQWHUHVVHVQRORQJRSUD]R
I

1~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

23ODQRGH2So}HVSUHYrROLPLWHPi[LPRGHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRVH
RHIHLWRGHGLOXLomRGHFRUUHQWHGRH[HUFtFLRGHWRGDVDVRSo}HVFRQFHGLGDVHQmRH[HUFLGDV
J

1~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

2 3ODQRGH2So}HV SUHYr TXHDVRSo}HVDOLHQDGDV GHYHP UHVSHLWDUR OLPLWH Pi[LPR GH  GR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRVHRHIHLWRGHGLOXLomRGHFRUUHQWHGRH[HUFtFLRGHWRGDV
DVRSo}HVFRQFHGLGDVHQmRH[HUFLGDV
K

&RQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHILQLUiHPFDGDSURJUDPDHHPUHODomRDFDGDFODVVHGHRSomRR
SUD]R D SDUWLU GR TXDO D RSomR DGTXLULGD SHORV 3DUWLFLSDQWHV WRUQDUVHi SRWHQFLDOPHQWH DSWD D
H[HUFtFLR ³3UD]RGH&DUrQFLD´ 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHILQLUiWDPEpPHPFDGDSURJUDPD
D DQWHFLSDomR GR 3UD]R GH &DUrQFLD QD KLSyWHVH GH XP (YHQWR GH /LTXLGH] FRQIRUPH GHILQLGR
DEDL[R$VRSo}HVFXMR3UD]RGH&DUrQFLDMiWHQKDGHFRUULGRVHUmRGHQRPLQDGDV³2So}HV9HVWLGDV´
H DV 2So}HV FXMR 3UD]R GH &DUrQFLD QmR WHQKD GHFRUULGR VHUmR GHQRPLQDGDV ³2So}HV 1mR
9HVWLGDV´ 2 H[HUFtFLR GDV 2So}HV 9HVWLGDV HVWi FRQGLFLRQDGR j RFRUUrQFLD GH XP (YHQWR GH
/LTXLGH]
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$VRSo}HVTXHMiVHMDP2So}HV9HVWLGDVVRPHQWHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVVHYHULILFDGDDRFRUUrQFLD
GH XP GRV (YHQWRV GH /LTXLGH] FRQIRUPH FRQGLomR GHILQLGD SDUD FDGD FODVVH GH RSo}HV 6mR
HYHQWRVGHOLTXLGH] D DYHQGDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGH
GR ),3 0RPHQWXP RX VHXV VXFHVVRUHV D SDUWLU GHVWD GDWD SDUD WHUFHLUR V  QmR UHODFLRQDGR V  RX
YLQFXODGR V  DR ),3 0RPHQWXP RX j $GYHQW ,QWHUQDWLRQDO  VHMD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
³$OLHQDomR´ 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiGHILQLUQRUHVSHFWLYR3URJUDPDHRX&RQWUDWRGH
2SomR FULWpULRV DOWHUQDWLYRV TXH FDUDFWHUL]HP XPD $OLHQDomR H E  RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO ,32  GH
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD [  TXH UHVXOWH QD OLVWDJHP H HIHWLYD QHJRFLDomR GH Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDQR1RYR0HUFDGRGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRHFXPXODWLYDPHQWH \ 
FXMRYDORUWRWDOGHQHJRFLDomRQR,32LQFOXLQGRRIHUWDVSULPiULDVHVHFXQGiULDV FRQIRUPHDSOLFiYHO 
VHMDLJXDORXVXSHULRUD5 GX]HQWRVHFLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV  HPFRQMXQWR
RV³(YHQWRVGH/LTXLGH]´ 
L

&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

2SUHoRGHDTXLVLomRpIL[DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQWRGDDSURYDomRGRUHVSHFWLYR
SURJUDPDHGHWHUPLQDGRDH[FOXVLYRFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPEDVHHPPRGHORV
HRXPHWRGRORJLDVGHSUHFLILFDomRGHRSo}HVGHDo}HV
2SUHoRGHH[HUFtFLRpGHWHUPLQDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHpEDVHDGRQRYDORUMXVWRGDV
Do}HVGD&RPSDQKLD
M

&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2SUD]RSDUDH[HUFtFLRVHUiGHILQLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVUHVSHFWLYRVSURJUDPDVH
FRQWUDWRVLQGLYLGXDLV
N

)RUPDGHOLTXLGDomR

2SUHoRGHH[HUFtFLRGHYHUiVHUSDJRjYLVWDHHPGLQKHLURSHOR3DUWLFLSDQWHVLPXOWDQHDPHQWHj
IRUPDOL]DomR GD VXEVFULomR RX DTXLVLomR FRQIRUPH R FDVR GD DomR REMHWR GD RSomR SHOR
3DUWLFLSDQWHHQHFHVVDULDPHQWHSUHYLDPHQWHjDQRWDomRGDWUDQVIHUrQFLDQRVOLYURVGD&RPSDQKLD
O

5HVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVHXH[FOXVLYRFULWpULRSRGHUiGHWHUPLQDUTXDQGRGDDSURYDomRGH
FDGDSURJUDPDTXHR3DUWLFLSDQWHDSHQDVSRGHUiYHQGHURQHUDUWUDQVIHULURXGHTXDOTXHURXWUD
IRUPDDOLHQDUDVDo}HVGD&RPSDQKLDDGTXLULGDVQRkPELWRGR3ODQRGH2So}HVHPGHFRUUrQFLDGD
YHULILFDomRGHGHWHUPLQDGRVHYHQWRVGHOLTXLGH]SRUXPSHUtRGRGHDWpPHVHVDFRQWDUGDGDWD
GH H[HUFtFLR GDV RSo}HV 1D KLSyWHVH GH RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV R 3DUWLFLSDQWH VRPHQWH
SRGHUiWUDQVIHULUGHVXDVDo}HVGHFRUUHQWHVGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVYHVWLGDVHDVGHPDLV
VRPHQWHSRGHUmRVHUWUDQVIHULGDVGHSRLVGHWUDQVFRUULGR FHQWRHQRYHQWD GLDVFRQWDGRV
GDGDWDGHH[HUFtFLRGHUHIHULGDVRSo}HV
P
&ULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR
23ODQRGH2So}HVSRGHUiVHUH[WLQWRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RXGD$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLD4XDOTXHUDOWHUDomRGDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
jVVRFLHGDGHVSRUDo}HVHRXDRVHIHLWRVILVFDLVGHXPSODQRGHRSo}HVGHFRPSUDSRGHUiHQVHMDU
D UHYLVmR LQWHJUDO GR 3ODQR GH 2So}HV REVHUYDGDV HYHQWXDLV GLVSRVLo}HV QRV UHVSHFWLYRV
SURJUDPDV
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Q
(IHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
1DV KLSyWHVHV GH 'HVOLJDPHQWR SRU ³'HVOLJDPHQWR´ HQWHQGHVH R WpUPLQR GD UHODomR MXUtGLFD GH
FDUiWHUHPSUHJDWtFLRHQWUHR3DUWLFLSDQWHHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVSRUTXDOTXHUPRWLYR
LQFOXLQGRVHPOLPLWDomRUHQ~QFLDGHVWLWXLomRVXEVWLWXLomRRXWpUPLQRGRPDQGDWRVHPUHHOHLomRDR
FDUJR GH DGPLQLVWUDGRU SHGLGR GH GHPLVVmR YROXQWiULD RX GHPLVVmR FRP RX VHP MXVWD FDXVD
DSRVHQWDGRULDLQYDOLGH]SHUPDQHQWHRXIDOHFLPHQWR GR3DUWLFLSDQWHRVGLUHLWRVDHOHFRQIHULGRVGH
DFRUGRFRPR 3ODQR GH 2So}HV SRGHUmR VHU H[WLQWRV RX PRGLILFDGRV FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QRV
UHVSHFWLYRVSURJUDPDVHFRQWUDWRVLQGLYLGXDLV
1RVWHUPRVGR3ODQRGH2So}HVHVXMHLWRjVGLVSRVLo}HVGHFDGDXPGRVSURJUDPDVHPFDVRGH
'HVOLJDPHQWRGR3DUWLFLSDQWHSRUYRQWDGHSUySULDDVRSo}HVQmRYHVWLGDVVHUmRDXWRPDWLFDPHQWH
FRQVLGHUDGDV H[WLQWDV VHP GLUHLWR D TXDOTXHU LQGHQL]DomR RX SDJDPHQWR DR 3DUWLFLSDQWH H VXDV
RSo}HV YHVWLGDV SRGHUmR RX QmR VHU FDQFHODGDV WRWDO RX SDUFLDOPHQWH GH DFRUGR FRP DV
GLVSRVLo}HVGRUHVSHFWLYRSURJUDPDGHRXWRUJDGHRSo}HV(PFDVRGH'HVOLJDPHQWRGR3DUWLFLSDQWH
SRULQLFLDWLYDGD&RPSDQKLDHFRPMXVWDFDXVDWRGDVDVRSo}HVGR3DUWLFLSDQWHVHUmRFRQVLGHUDGDV
DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV VHP GLUHLWR D TXDOTXHU LQGHQL]DomR RX SDJDPHQWR (P FDVR GH
'HVOLJDPHQWR GR 3DUWLFLSDQWH SRU LQLFLDWLYD GD &RPSDQKLD VHP MXVWD FDXVD RX SRU DSRVHQWDGRULD
DFRUGDGDFRPD&RPSDQKLDRXLQYDOLGH]SHUPDQHQWHDVRSo}HVQmRYHVWLGDVVHUmRUHFRPSUDGDV
SHOD &RPSDQKLD SHOR PHVPR YDORU SDJR SHOR 3DUWLFLSDQWH TXDQGR GD DTXLVLomR GDV RSo}HV H DV
RSo}HV Mi YHVWLGDV SRGHUmR RX QmR VHU FDQFHODGDV WRWDO RX SDUFLDOPHQWH GH DFRUGR FRP DV
GLVSRVLo}HV GR UHVSHFWLYR SURJUDPD 3RU ILP HP FDVR GH 'HVOLJDPHQWR HP GHFRUUrQFLD GR
IDOHFLPHQWR GR 3DUWLFLSDQWH VXDV RSo}HV QmR YHVWLGDV VHUmR UHFRPSUDGDV SHOD &RPSDQKLD SHOR
PHVPR YDORU SDJR SHOR 3DUWLFLSDQWH TXDQGR GD DTXLVLomR GDV RSo}HV H DV RSo}HV Mi YHVWLGDV
SRGHUmR VHU H[HUFLGDV SHORV KHUGHLURV H VXFHVVRUHV OHJDLV GR 3DUWLFLSDQWH REVHUYDGDV RV
SURFHGLPHQWRVDVHUHPHVWDEHOHFLGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH  
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV







3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR



D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO









F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO





G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO









'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV
RXWRUJDGDV


5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV







3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR



D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO









F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO





G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO









'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV
RXWRUJDGDV


5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV







3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR



D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO









F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO





G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO









'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV
RXWRUJDGDV
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,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXiULD
2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









0HGLDQWHRFRUUrQFLDGH
XP(YHQWRGH/LTXLGH]

0HGLDQWHRFRUUrQFLDGH
XP(YHQWRGH/LTXLGH]

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

2TXHRFRUUHUSULPHLUR
HQWUH L QRFDVRGH,32
PHVHVFRQWDGRVGR
vestingH LL D
YHULILFDomRGHXPD
$OLHQDomRVHPTXHKDMD
RH[HUFtFLRGDVRSo}HV

2TXHRFRUUHUSULPHLUR
HQWUH L QRFDVRGH,32
PHVHVFRQWDGRVGR
vestingH LL D
YHULILFDomRGHXPD
$OLHQDomRVHPTXHKDMD
RH[HUFtFLRGDVRSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV  

Lock-upGHPHVHV
FRQWDGRVGRH[HUFtFLR
SDUDGDVDo}HVHP
FDVRGH,32QmR
KDYHQGRUHVWULomRHP
FDVRGH$OLHQDomR

Lock-upGHPHVHV
FRQWDGRVGRH[HUFtFLR
SDUDGDVDo}HVHP
FDVRGH,32QmR
KDYHQGRUHVWULomRHP
FDVRGH$OLHQDomR













2So}HVDLQGDQmRH[HUFtYHLV



4XDQWLGDGH  
'DWDHPTXHVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLRVRFLDO
2So}HVH[HUFtYHLV



4XDQWLGDGH
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

9DORU MXVWR GR WRWDO GDV RSo}HV QR ~OWLPR GLD GR H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$









(PGHRXWXEURGHIRLGHOLEHUDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRJUXSDPHQWR
GDVRSo}HVHPLWLGDVVRER3ODQRQDSURSRUomRGH
(PGHRXWXEURGHIRLGHOLEHUDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDDOWHUDomRGR
SHUtRGRGHLock-upGHIRUPDTXHHPFDVRGH,32KDYHUiXPLock-upGH FHQWRHQRYHQWD GLDVFRQWDGRVGR
H[HUFtFLRSDUDGDVDo}HV
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  2So}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHTXDOTXHUH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVSHORV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVGRLVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
D

0RGHORGHSUHFLILFDomR

2YDORUMXVWRSDUDR3ODQRGH2So}HVIRLFDOFXODGRQDGDWDGHRXWRUJDHPGHVHWHPEURGH
GHDFRUGRFRPRPRGHORGHSUHFLILFDomR³%ODFN 6FKROHV´
2VUHFXUVRVFDSWDGRVFRPDFRORFDomRGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVSDJDVDRVDGTXLUHQWHV
VmRUHJLVWUDGRVHPUHVHUYDGHFDSLWDOHPFRQIRUPLGDGHFRPDVGHWHUPLQDo}HVGR3URQXQFLDPHQWR
7pFQLFRGR&3&Q
&XPSUH HVFODUHFHU DLQGD TXH RV YDORUHV GDV RSo}HV GHFRUUHQWHV GR 3ODQR GH 2So}HV VmR
UHJLVWUDGDVGHDFRUGRFRPR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRGR&3&QH SRUWDQWR QHVWD GDWD WDLV
YDORUHVQmRFRQVWDPGDUHPXQHUDomRWRWDOGDDGPLQLVWUDomRGHVFULWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDWHQGRHPYLVWDTXHR3ODQRGH2So}HVQDRSLQLmRGD&RPSDQKLDQmRVHFDUDFWHUL]D
FRPR ³UHPXQHUDomR´ SDUD TXDLVTXHU ILQV XPD YH] TXH SRVVXHP FDUDFWHUtVWLFDV GH XP FRQWUDWR
PHUFDQWLOHRQHURVRHQWUHDVSDUWHV
E
'DGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGRGDVDo}HVSRQGHUDGRGDVDo}HVSUHoRGRH[HUFtFLRYRODWLOLGDGHHVSHUDGDSUD]R
GHYLGDGDRSomRGLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
1D GHWHUPLQDomR GR YDORU MXVWR GDV RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV IRUDP XWLOL]DGDV DV VHJXLQWHV
SUHPLVVDVHFRQ{PLFDVTXHOHYDPDRYDORUMXVWRGHFDGDVpULHGHRSo}HVFRQIRUPHDSUHVHQWDGR
DEDL[R
6pULHGH
RSo}HV

4XDQWLGDGH  

3UD]RGH
&DUrQFLD

3UHoRGH
([HUFtFLR 

9RODWLOLGDGH
(VSHUDGD  

'LYLGHQGRV
(VSHUDGRV  

2So}HV$















2So}HV%













  

2So}HV&













  

7D[D/LYUH 3UHoRGH
GH5LVFR   $TXLVLomR


  'HILQLGDFRQIRUPHJUXSDPHQWRDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHRXWXEUR
GH
  'HILQLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDVVXPLQGRRYDORUGHPHUFDGRGD&RPSDQKLDQRPRPHQWRGD
FULDomRGR3ODQRHVWDQGRVXMHLWRDDMXVWHVFRQVLGHUDQGRRYDORUGHPHUFDGRGD&RPSDQKLDHRJUXSDPHQWRDSURYDGRHP
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
  9RODWLOLGDGH PpGLD GH XP JUXSR GH HPSUHVDV FRPSDUiYHLV GH YDUHMR OLVWDGDV QR %UDVLO H HPSUHVDV FRPSDUiYHLV GH
YDUHMROLVWDGDVQRH[WHULRU
  1mRIRLDVVXPLGDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
  7D[DGHMXURVUHDOGDHFRQRPLDDGLIHUHQoDHQWUHDWD[DGHMXURVQRPLQDOHDSURMHomRGR,3&$3DUDLVVRIRUDPXVDGDV
DVWD[DVSXEOLFDGDVHPGHMXOKRGHSDUDRPHUFDGRVZDSGD%0 )%RYHVSDHPUHODomRDXPSHUtRGRVHPHOKDQWH
jH[SHFWDWLYDGHH[HUFtFLRVGDVRSo}HV
  (TXLYDOHQWHj
  (TXLYDOHQWHj
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F
0pWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
1mRDSOLFiYHOMiTXHQmRIRLFRQVLGHUDGRH[HUFtFLRDQWHFLSDGR
G

)RUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

$YRODWLOLGDGHHVSHUDGDSDUDDVDo}HVGD&RPSDQKLDIRLFDOFXODGDFRPEDVHQDYRODWLOLGDGHPpGLD
GH XP JUXSR GH HPSUHVDV FRPSDUiYHLV TXH LQFOXL HPSUHVDV GH YDUHMR HP JHUDO QR %UDVLO H
HPSUHVDVJOREDLVGHYDUHMR
H
6HDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
1mRDSOLFiYHOWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVMiHVWmRGHVFULWDVQHVWHLWHP
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3DUWLFLSDo}HVHPDo}HVFRWDVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVGHWLGDVSRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVSRUyUJmR
1HQKXPPHPEURGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHWpPSDUWLFLSDo}HVHPDo}HVFRWDVHRXWURV
YDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLV
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  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSODQRGHSUHYLGrQFLDSULYDGDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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650

4,00
31.647.721,40
894.788,89
8.840.967,02

3,92

8.342.819,71

3.063.869,24

6.685.726,03

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,00

5,00
1,60

4,60

Remuneração Anual Total (incluindo fixa, variável e ações vestidas).

31/12/2018
Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Remuneração Anual Total (incluindo fixa, variável e ações vestidas).

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

31/12/2017

Remuneração Anual Total (incluindo fixa, variável e ações vestidas).

240.000,00

172.000,00

212.000,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

833.313,11

773.313,11

893.313,11

31/12/2019

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

31/12/2017

Conselho de Administração

Remuneração Anual Total (incluindo fixa, variável e ações vestidas). Executivos com menos de 12 meses foram desconsiderados.

Observação

4,00

31/12/2018

3,92

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais
31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
([FHWRSHORVEHQHItFLRVGHVFULWRVQRTXDGURQmRKiTXDOTXHUDUUDQMRFRQWUDWXDOQHPTXDOTXHU
LQVWUXPHQWR TXH HVWUXWXUHP PHFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDHPFDVRGHGHVOLJDPHQWRGHVXDVIXQo}HV
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR
ILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
DGPLQLVWUDGRUHVRXPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOUHPXQHUDGRVTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRV
FRQWURODGRUHV
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
UHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
2V DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO GD &RPSDQKLD QmR UHFHEHP TXDOTXHU
UHPXQHUDomRHPYLUWXGHGHTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQRHPLVVRU
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV





&RQWURODGDVGRHPLVVRU





6RFLHGDGHVREFRQWUROH
FRPXP





7RWDO





 





([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDo}HVUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDPDWULEXtGDV


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV



&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROH
FRPXP

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO
























([HUFtFLRVRFLDO±UHPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGRFDUJRQRHPLVVRU


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV



&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROH
FRPXP

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO
























([HUFtFLRVRFLDO±GHPDLVUHPXQHUDo}HVUHFHELGDVHVSHFLILFDQGRDTXHWtWXORIRUDPDWULEXtGDV


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQWURODGRUHVGLUHWRVH
LQGLUHWRV



&RQWURODGDVGRHPLVVRU
6RFLHGDGHVREFRQWUROH
FRPXP

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRH[LVWHPHPSUHJDGRVUHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWHQD&RPSDQKLD
TXHpXPDVRFLHGDGHKROGLQJ
E
Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRH[LVWHPWHUFHLUL]DGRVUHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWHQD&RPSDQKLD
TXHpXPDVRFLHGDGHKROGLQJ
F

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRRH[SRVWRQRVLWHQV³D´H³E´DFLPD
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGH5HFXUVRV+XPDQRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOYLVDQGRDVVHJXUDUUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHU
RVSURILVVLRQDLVSDUDD&RPSDQKLDGHILQLomRGHXPDHVWUXWXUDGHFDUJRVHVDOiULRVDGHTXDGDDRV
SURFHVVRV RUJDQL]DFLRQDLV H R IRUQHFLPHQWR GH XPD EDVH GH FRQGXWD SDUD TXH R FRODERUDGRU
FRQKHoDVXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
$UHPXQHUDomRIL[DVHEDVHLDQDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRFDUJRHH[SHULrQFLDLQGLYLGXDLVHWHPSRU
REMHWLYRUHFRQKHFHUHUHIOHWLURYDORUGRFDUJRLQWHUQDPHQWH HPSUHVD HH[WHUQDPHQWH PHUFDGR 
EDVHDGR HP SDUkPHWURV GH PHUFDGR YLVDQGR UHPXQHUDU D FRQWULEXLomR LQGLYLGXDO SDUD R
GHVHPSHQKR H R FUHVFLPHQWR GR QRVVR QHJyFLR 3DUD R HVWDEHOHFLPHQWR GH WDO UHPXQHUDomR R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiUHTXHUHUDDVVHVVRULDGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD$UHPXQHUDomR
IL[D SRGHUi VHU UHYLVWD DQXDOPHQWH D FULWpULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH IRUPD TXH VHMD
DGHTXDGDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRRXDWXDOL]DGDPRQHWDULDPHQWH
-i D UHPXQHUDomR YDULiYHO LQFHQWLYD R DOFDQFH H VXSHUDomR GDV PHWDV RSHUDFLRQDLV H GH
OXFUDWLYLGDGH SUpHVWDEHOHFLGDV SHOD &RPSDQKLD DOLQKDGD DR GHVHPSHQKR VXVWHQWDELOLGDGH H j
HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGRQRVVRQHJyFLRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDO ³335´ FRPLQGLFDGRUHVGH
GHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDGRVSDUDHIHLWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOHPHWDVLQGLYLGXDLV
2 E{QXV GHVWLQDGR DRV H[HFXWLYRV REMHWLYD SUHPLDU VHX DOFDQFH H VXSHUDomR GDV PHWDV GH
SHUIRUPDQFH LQGLYLGXDO 2 SDJDPHQWR GD SUHPLDomR VHUi UHDOL]DGR QR SHUtRGR GH GR[H PHVHV
VXEVHTXHQWHVDRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDODYDOLDGR
$SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDEXVFDUHFRPSHQVDUDGHTXDGDPHQWH
DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD SURILVVLRQDO 2V VDOiULRV GRV QRVVRV HPSUHJDGRV VmR FRUULJLGRV
DQXDOPHQWHQRVWHUPRVGDV&RQYHQo}HV&ROHWLYDVGH7UDEDOKRFHOHEUDGDVHPFDGDUHJLmRRQGH
SRVVXtPRVFRODERUDGRUHV$OpPGLVVRFRQFHGHPRVUHDMXVWHVVDODULDLVjFRODERUDGRUHVGHDFRUGR
FRPVHXGHVHPSHQKRSRWHQFLDOHFRPSURPHWLPHQWR$FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQFOXLVDOiULR
IL[RPHQVDOEHQHItFLRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

2V HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD VmR HOHJtYHLV D EHQHItFLRV GLYHUVRV GH DFRUGR FRP R FDUJR EHP
FRPRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO2VEHQHItFLRVYLVDPFRPSOHPHQWDUDUHPXQHUDomRFRP
EHQHItFLRV GH IRUPD D GDU XPD PDLRU VHJXUDQoD DRV QRVVRV H[HFXWLYRV H SHUPLWLU IRFR QR
GHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV$OJXQVGRVEHQHItFLRVVmR L SODQRGHVD~GH LL VHJXURGHYLGDH
LLL RXWURVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYHQKDDGHWHUPLQDU
3URJUDPDGHUHWHQomRWHPSRUREMHWLYRUHWHUH[HFXWLYRVFRPEDVHQDQRWyULDLPSRUWkQFLDGHVHX
WUDEDOKRGHVHQYROYLGRRXDGHVHQYROYHUSDUDD&RPSDQKLDGHVGHTXHDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR LLL 
SUHoR GH H[HUFtFLR LY  SUD]R GH H[HUFtFLR H Y  TXDQWLGDGH GH Do}HV FRPSURPHWLGDV SHOR
SODQR
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDOTXHUUHPXQHUDomREDVHDGD
HP Do}HV FRQFHGLGD DRV HPSUHJDGRV DOpP GR SUHYLVWR QR 3ODQR GH 2So}HV FXMDV SULQFLSDLV
FDUDFWHUtVWLFDVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU
L  *UXSRGH%HQHILFLiULRV2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXGD'LUHWRULDGD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVH[HFXWLYRVHPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHTXHVHMDPVHOHFLRQDGRVDH[FOXVLYRFULWpULRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

LL  &RQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHILQLUiHPFDGDSURJUDPDHHP
UHODomRDFDGDFODVVHGHRSomRRSUD]RDSDUWLUGRTXDOD2SomRFRQFHGLGDDRVSDUWLFLSDQWHV
WRUQDUVHi SRWHQFLDOPHQWH DSWD D H[HUFtFLR ³3UD]R GH &DUrQFLD´  2 &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHILQLUiWDPEpPHPFDGDSURJUDPDDDQWHFLSDomRGR3UD]RGH&DUrQFLDQD
KLSyWHVHGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]
LLL 3UHoRGHH[HUFtFLR2SUHoRGHH[HUFtFLRpGHWHUPLQDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQR
PRPHQWRGDRXWRUJD
LY 3UD]R GH H[HUFtFLR 2 SUD]R GH H[HUFtFLR p GHWHUPLQDGR FRP EDVH QD SUiWLFD DWXDO GH
PHUFDGRFRPRYHVWLQJGDVRSo}HVRFRUUHQGRDRORQJRGHXPSHUtRGRGHWHUPLQDGRSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
Y  4XDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR2Q~PHURPi[LPRGHDo}HVGLVSRQtYHLV
SDUDRH[HUFtFLRGDVRSo}HVQRkPELWRGR3ODQRHVWiOLPLWDGRD GH]SRUFHQWR GDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDSyVRH[HUFtFLRGHWRGDVDVRSo}HV on a fully-dilluted
basis 
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR3ODQRGH2So}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
$HVWUXWXUDVLQGLFDOpFRPSRVWDSHORVHJXLQWH
/DERUDO&17&±&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVQR&RPpUFLR&RQWUDFV&RQIHGHUDomR
1DFLRQDOGRV7UDEDOKDGRUHVQR&RPpUFLR &87 IHGHUDo}HVHVWDGXDLVHVLQGLFDWRV
3DWURQDO&1&&RQIHGHUDomR1DFLRQDOGR&RPpUFLRIHGHUDo}HVHVLQGLFDWRV
$GHPDLVD&RPSDQKLDUHDOL]DDQHJRFLDomRGHFRQYHQo}HVDFRUGRVFROHWLYRVSRUDQR
1R ~OWLPR DQR EXVFDPRV QRV DSUR[LPDU H HVWDEHOHFHU XP ERP UHODFLRQDPHQWR FRP WRGRV RV
VLQGLFDWRVYLVDQGRFRQTXLVWDVLPSRUWDQWHVFRPRH[HPSORSRVVLELOLGDGHGHDEHUWXUDDRVGRPLQJRV
HIHULDGRVHPSUDoDVRQGHQmRHUDDQWHVSHUPLWLGR
1mR Ki UHJLVWUR GH JUHYHV PRELOL]Do}HV HRX SDUDOLVDo}HV GHVGH D GDWD GH FRQVWLWXLomR GD
&RPSDQKLD
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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18,861%

Sim

Ações %

0

TOTAL

456.743.170

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Motriz Participações Ltda.

Não

370.598.722

Brasileiro

28.670.954/0001-20

100,000%

0,000%

0,000%

81,139%

Sim

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

MOMENTUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Marcelo Nastromagario

86.144.448

Luxemburgo

Sim

Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

30.873.752/0001-28

BRAZIL HOLDINGS S.C.S.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Sim

Fisica

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

14/10/2020

266.804.808-76

14/10/2020

456.743.170

0

0

370.598.722

86.144.448

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

0,000%

81,139%

18,861%

Total ações %

Versão : 1

663

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

TOTAL

OUTROS

15.480

15.480

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

100,000

100,000

0,000

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

MOMENTUM – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

15.480

15.480

0

28.670.954/0001-20

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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Composição capital social
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

14/10/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

2

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

456.743.170

100,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

456.743.170

100,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
D

3DUWHV

0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDH%UD]LO+ROGLQJV6&6 H
DLQGD FRPR LQWHUYHQLHQWHV DQXHQWHV D &RPSDQKLD :06 6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD :0%
6XSHUPHUFDGRV GR %UDVLO /WGD %RPSUHoR 6XSHUPHUFDGRV GR 1RUGHVWH /WGD %RPSUHoR %DKLD
6XSHUPHUFDGRV/WGDH7UDQVSRUWDGRUD%RPSUHoR/WGD
E

'DWDGHFHOHEUDomR

GHRXWXEURGH
F

3UD]RGHYLJrQFLD

DQRV
G
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR H GR SRGHU GH
FRQWUROH
2$FRUGRGH$FLRQLVWDVSUHYrTXHRVDFLRQLVWDVVHREULJDPDYRWDUIDYRUDYHOPHQWHQDVGHOLEHUDo}HV
VRFLDLVTXHWHQKDPSRUREMHWR L DFRQVXPDomRGHXPDRIHUWDVXEVHTXHQWHGHDo}HV follow-on GD
&RPSDQKLDGHVGHTXHVROLFLWDGDSRUXPGRVDFLRQLVWDVHPREVHUYkQFLDjVGLVSRVLo}HVGRDFRUGR
GHDFLRQLVWDVH LL RDXPHQWRGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDRXFRQVXPDomRGHXPDRIHUWDVXEVHTXHQWH
GH Do}HV follow-on  GD &RPSDQKLD HP GHFRUUrQFLD GH QHFHVVLGDGHV GH OLTXLGH] HP FDVR
UHFRPHQGDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHPSUHMXt]RGHRXWUDVREULJDo}HV
HYHQWXDOPHQWHDFRUGDGDVHQWUHRVDFLRQLVWDVHQYROYHQGRSURFHVVRVGD&RPSDQKLDFRPIDWRJHUDGRU
DQWHULRUDGHDJRVWRGH
H
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV
1mRDSOLFiYHO
I
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H j SUHIHUrQFLD SDUD
DGTXLULODV
1mRDSOLFiYHO
J
'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
1mRDSOLFiYHO
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  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQDTXDOD
%UD]LO+ROGLQJV6&6jpSRFD~QLFDDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDDSURYRXRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO
GD &RPSDQKLD QR YDORU GH 5  FHQWR H QRYHQWD PLOK}HV GH UHDLV  PHGLDQWH D
HPLVVmRGH TXDWURELOK}HVFLQTXHQWDHTXDWURPLOK}HVRLWRFHQWRVHGH]HVVHWHPLO
TXDWURFHQWDV H TXDWUR  QRYDV Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO R TXDO IRL
LQWHLUDPHQWHVXEVFULWRHSHOR0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD
DWXDODFLRQLVWDGHWHQWRUGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLD
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQDTXDO
HQWUH RXWUDV PDWpULDV IRL DSURYDGD D FRQYHUVmR YROXQWiULD GH  Do}HV RUGLQiULDV GH
WLWXODULGDGHGRDFLRQLVWD0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDHP
XPPHVPRQ~PHURGHDo}HVSUHIHUHQFLDLVDVTXDLVWLYHUDPVHXUHVJDWHDSURYDGRQRPHVPRDWR
VREDFRQGLomRUHVROXWLYDGDSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV$o}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGHGHDEULOGHVHQGRTXHFDVRQmRVHMDYHULILFDGD
UHIHULGD FRQGLomR R FRQWUDWR SHUGHUi VHXV HIHLWRV H RFRUUHUi R UHWRUQR DR status quo ante
$GLFLRQDOPHQWHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDWDPEpPDSURYRXDHPLVVmRSHOD&RPSDQKLDGH
XP %{QXV GH 6XEVFULomR HP IDYRU GD :07 %UDVLOLD 6¬5/ VRFLHGDGH SHUWHQFHQWR DR PHVPR
JUXSRVRFLDOGDDFLRQLVWD%UD]LO+ROGLQJV6&6 RTXDOSRGHUiVHUH[HUFLGRFDVRVHMDSXEOLFDGRR
DQ~QFLRGHLQtFLRGHGLVWULEXLomRS~EOLFDLQLFLDOGDVDo}HVGD&RPSDQKLDDWpGHDEULOGH
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVIDYRUFRQVXOWDULWHQVH
(PRXWXEURGHRVDFLRQLVWDV%UD]LO+ROGLQJV6&6H0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWR
HP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDFRPDLQWHUYHQLrQFLDGD&RPSDQKLDFHOHEUDUDPXPFRQWUDWRGH
FRPSUDHYHQGDGHDo}HVSRUPHLRGRTXDOR0RPHQWXPDGLTXLULXDo}HVRUGLQiULDVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGD%UD]LO+ROGLQJV2FRQWUDWRIRLFHOHEUDGRVREDFRQGLomR
UHVROXWLYD GD SXEOLFDomR GR $Q~QFLR GH ,QtFLR GH 'LVWULEXLomR 3~EOLFD GDV $o}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGHGHDEULOGHVHQGRTXHFDVRQmRVHMDYHULILFDGDUHIHULGD
FRQGLomRRFRQWUDWRSHUGHUiVHXVHIHLWRVHRFRUUHUiRUHWRUQRDRstatus quo ante
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3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

$SRUWHGH6RFLHGDGHV2SHUDFLRQDLV
(PGHMXQKRGHIRLDSURYDGRRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDRTXDO
IRL SDUFLDOPHQWH LQWHJUDOL]DGR PHGLDQWH D FRQWULEXLomR GDV TXRWDV GD :06
6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD:DO0DUW%UDVLO/WGD DQWLJDGHQRPLQDomRVRFLDOGD:0%
6XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD %RPSUHoR6XSHUPHUFDGRVGR1RUGHVWH/WGD%RPSUHoR
%DKLD 6XSHUPHUFDGRV /WGD 9HUDQHLR 3DUWLFLSDo}HV /WGD H %UD]LO 6HJXQGR //& HQWmR
GHWLGDVSHODDFLRQLVWD:07%UDVLOLD6¬5/VHQGRDRXWUDSDUWHGRDXPHQWRGHFDSLWDO
VXEVFULWDHLQWHJUDOL]DGDSHOD%UD]LO+ROGLQJV6&6
•
%RPSUHoRGR%UDVLO3DUWLFLSDo}HV6$ DQWLJDGHQRPLQDomRVRFLDOGR*UXSR%LJ
%UDVLO6$ 
•
:07%UDVLOLD6¬5/
•
%UD]LO+ROGLQJV6&6
•
:066XSHUPHUFDGRVGR%UDVLO/WGD
•
:DO0DUW%UDVLO/WGD DQWLJDGHQRPLQDomRVRFLDOGD:0%6XSHUPHUFDGRVGR
%UDVLO/WGD 
•
%RPSUHoR6XSHUPHUFDGRVGR1RUGHVWH/WGD
•
%RPSUHoR%DKLD6XSHUPHUFDGRV/WGD
•
9HUDQHLR3DUWLFLSDo}HV/WGD
•
%UD]LO 6HJXQGR//& VRFLHGDGHGLVVROYLGDSRVWHULRUPHQWH 

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

$OWHUDo}HVFRQIRUPHLWHP H DEDL[R

H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR



4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR
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I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR GD RSHUDomR HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV SHOD XQDQLPLGDGH GRV
SUHVHQWHV


D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

6DtGDGD:07%UDVLOLD 6¬5/
(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQD
TXDOIRLDSURYDGRRUHVJDWHGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLGDV
SHOD:07%UDVLOLD6¬5/TXHVHUHWLURXGRTXDGURDFLRQiULRSDVVDQGRDWRWDOLGDGHGDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDVHUGHWLGDVSHOD%UD]LO+ROGLQJV6&6
•
%RPSUHoRGR%UDVLO3DUWLFLSDo}HV6$ DQWLJDGHQRPLQDomRVRFLDOGR*UXSR%LJ
%UDVLO6$ 
•
%UD]LO+ROGLQJV6&6
•
:07%UDVLOLD6¬5/

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

$OWHUDo}HVFRQIRUPHLWHP H DEDL[R

H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR





4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR
%UD]LO+ROGLQJV6&6GHWHQWRUDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD




I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR GD RSHUDomR HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV SHOD XQDQLPLGDGH GRV
SUHVHQWHV
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D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

$XPHQWRGH&DSLWDO6RFLDOH$OWHUDomRGH&RQWUROH
(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQD
TXDO%UD]LO+ROGLQJV6&6jpSRFD~QLFDDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDDSURYRXRDXPHQWR
GH FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD 5 FHQWR H QRYHQWD PLOK}HV GH UHDLV 
PHGLDQWH D HPLVVmR GH  TXDWUR ELOK}HV FLQTXHQWD H TXDWUR PLOK}HV
RLWRFHQWRV H GH]HVVHWH PLO TXDWURFHQWDV H TXDWUR  QRYDV Do}HV RUGLQiULDV R TXDO IRL
LQWHLUDPHQWH VXEVFULWR SHOR 0RPHQWXP ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLDDWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRUVHQGRGHWHQWRUGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDO
GD&RPSDQKLD
•
%RPSUHoRGR%UDVLO3DUWLFLSDo}HV6$ DQWLJDGHQRPLQDomRVRFLDOGR*UXSR%LJ
%UDVLO6$ 
•
%UD]LO+ROGLQJV6&6
•
0RPHQWXP± )XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

$OWHUDo}HVFRQIRUPHLWHP H DEDL[R

H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR
%UD]LO+ROGLQJV6&6GHWHQWRUDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD





4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR
%UD]LO+ROGLQJV6&6GHWHQWRUDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDGHWHQWRUGH
GDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD



I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR GD RSHUDomR HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV SHOD XQDQLPLGDGH GRV
SUHVHQWHV
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D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

&LVmR3DUFLDOGD&RPSDQKLD
(PGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDDFLVmRSDUFLDOGD&RPSDQKLDFRPDYHUVmRGD
SDUFHOD FLQGLGD D TXDO HUD FRPSRVWD SHODV TXRWDV GD 7RUFK (PSUHHQGLPHQWRV H
3DUWLFLSDo}HV /WGD 'XQNLUN (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD 1RUPDQGLD
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD 9DOTXtULD (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV
/WGD *LEUDOWDU (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD 0LGZD\ (PSUHHQGLPHQWRV H
3DUWLFLSDo}HV/WGD .XUVN (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD $WOkQWLFR
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD%XOJH(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
3DFtILFR (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD 2YHUORUG (PSUHHQGLPHQWRV H
3DUWLFLSDo}HV/WGD H %DUEDURVVD (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD GHWLGDV SHOD
&RPSDQKLD SDUD FDGD XPD GDV UHVSHFWLYDV VRFLHGDGHV RX VHMD DV TXRWDV IRUDP
HQWUHJXHV SDUD DV SUySULDV VRFLHGDGHV FXMDV TXRWDV LQWHJUDYDP D SDUFHOD FLQGLGD SRU
H[HPSOR DV TXRWDV GD 1RUPDQGLD (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV /WGD IRUDP
HQWUHJXHVSDUDDSUySULD1RUPDQGLD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*UXSR%LJ%UDVLO6$
7RUFK(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
'XQNLUN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
1RUPDQGLD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
9DOTXtULD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
*LEUDOWDU(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
0LGZD\(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
.XUVN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
$WOkQWLFR(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
%XOJH(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
3DFtILFR(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
2YHUORUG(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD
%DUEDURVVD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

1mRDSOLFiYHO

H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR



4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR
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I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomRGDRSHUDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVHUHXQL}HVGHVyFLRFRQIRUPH
DSOLFiYHOSHODXQDQLPLGDGHGRVSUHVHQWHV


D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

,QFRUSRUDomRGH$o}HV
(PGHRXWXEURGHIRUDPDSURYDGDVDVLQFRUSRUDo}HVSHOD&RPSDQKLDGHDo}HV
GHHPLVVmRGD7RUFK(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$9DOTXtULD(PSUHHQGLPHQWRV
H 3DUWLFLSDo}HV 6$ *LEUDOWDU (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ 0LGZD\
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ .XUVN (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$
%XOJH(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$3DFtILFR(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV
6$ 2YHUORUG (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ H .KDUNRY (PSUHHQGLPHQWRV H
3DUWLFLSDo}HV 6$ DV TXDLV WLYHUDP D HILFiFLD GH VHXV HIHLWRV VXMHLWD j YHULILFDomR GD
FRQGLomRVXVSHQVLYDGHSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV$o}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGHGHDEULOGH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*UXSR%LJ%UDVLO6$
7RUFK(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
9DOTXtULD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
*LEUDOWDU(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
0LGZD\(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
.XUVN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
%XOJH(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
3DFtILFR(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
2YHUORUG(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$
.KDUNRY(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

1mRDSOLFiYHO

H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHO

I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR GD RSHUDomR HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV SHOD XQDQLPLGDGH GRV
SUHVHQWHV


D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV
G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

(PLVVmRGH%{QXVGH6XEVFULomR
(P  GH RXWXEUR GH  IRL DSURYDGD HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD SHORV
DFLRQLVWDV D HPLVVmR SHOD &RPSDQKLD GH XP %{QXV GH 6XEVFULomR HP IDYRU GD :07
%UDVLOLD6¬5/JDUDQWHDRWLWXODURGLUHLWRGHVXEVFUHYHUDo}HVRUGLQiULDV
QRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOGD&RPSDQKLDPHGLDQWHDSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH
,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGH
GHDEULOGH
•
•

*UXSR%LJ%UDVLO6$
:07%UDVLOLD6¬5/

$OWHUDo}HVFRQIRUPHLWHP H DEDL[R
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H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVGDRSHUDomR



4XDGURVRFLHWiULRGHSRLVGDRSHUDomR







I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

$SURYDomR GD RSHUDomR HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV SHOD XQDQLPLGDGH GRV
SUHVHQWHV


D HYHQWR
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV
GRQHJyFLR

F VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

$TXLVLomRGH$o}HV
(P  GH RXWXEUR RV DFLRQLVWDV %UD]LO +ROGLQJV 6&6 H 0RPHQWXP ± )XQGR GH
,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD FRP D LQWHUYHQLrQFLD GD &RPSDQKLD
FHOHEUDUDP XP FRQWUDWR GH FRPSUD H YHQGD GH Do}HV SRU PHLR GR TXDO R 0RPHQWXP
DGLTXLULXDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGD%UD]LO
+ROGLQJV2FRQWUDWRIRLFHOHEUDGRVREDFRQGLomRUHVROXWLYDGDSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH
,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGH
GHDEULOGHVHQGRTXHFDVRQmRVHMDYHULILFDGDUHIHULGDFRQGLomRRFRQWUDWRSHUGHUi
VHXVHIHLWRVHRFRUUHUiRUHWRUQRDRstatus quo ante
•
•
•

*UXSR%LJ%UDVLO6$
%UD]LO+ROGLQJV6&6
0RPHQWXP± )XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR

1mRDSOLFiYHO

H TXDGURVRFLHWiULRDQWHV
HGHSRLVGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHO

I PHFDQLVPRVXWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRV
DFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHO
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
Ausência de controle no FIP
(PFRPSOHPHQWDomRjVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQDVVHo}HVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D&RPSDQKLDLQIRUPDTXHR0RPHQWXP)XQGRGH,QYHVWLPHQWRVHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD
QmRSRVVXLXPFRWLVWDTXHRFRQWUROHFRQVLGHUDQGRSDUDHVWHVILQVRPHVPRFULWpULRTXHVHIRVVH
FRPSDQKLDDEHUWDVHULDVXILFLHQWHSDUDFRQVLGHUDUDSDUWLFLSDomRFRPRGHDFLRQLVWDFRQWURODGRURX
VHMDQmRKiFRWLVWD L TXHVHMDWLWXODUGHGLUHLWRVGHVyFLRTXHOKHDVVHJXUHPGHPRGRSHUPDQHQWH
D PDLRULD GRV YRWRV QDV GHOLEHUDo}HV GD DVVHPEOHLD JHUDO H R SRGHU GH HOHJHU D PDLRULD GRV
DGPLQLVWUDGRUHV GD FRPSDQKLD H LL TXH XVH HIHWLYDPHQWH VHX SRGHU SDUD GLULJLU DV DWLYLGDGHV
VRFLDLVHRULHQWDURIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRVGDFRPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$V SULQFLSDLV GHFLV}HV HYROYHQGR R 0RPHQWXP  )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLDVmRWRPDGDVSRUXP&RPLWrGH,QYHVWLPHQWRFRPSRVWRSRULQGLYtGXRVDSRQWDGRVSRU
VHXVFRWLVWDV3RUILPD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHD%5/75867,19(67,0(1726/7'$JHVWRUD
GRIXQGRpVRFLHGDGHGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGDSHOD&90DH[HUFHUDDWLYLGDGHGHDGPLQLVWUDomRGH
FDUWHLUD GH YDORUHV PRELOLiULRV FRQWUDWDGD SHOR 0RPHQWXP  )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP
3DUWLFLSDo}HV
$GLFLRQDOPHQWH R %UD]LO +ROGLQJV 6&6 p LQGLUHWDPHQWH GHWLGD SHOR :DOPDUW ,QF VRFLHGDGH GH
FDSLWDODEHUWRFRQVWLWXtGDHH[LVWHQWHFRQIRUPHDVOHLVGH'HODZDUHGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD
FXMDVDo}HVVmRQHJRFLDGDVQD1HZ<RUN6WRFN([FKDQJH
$OpPGDVLQIRUPDo}HVH[SRVWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWH
HP UHODomR j VHomR  TXH QmR WHQKDP VLGR GLYXOJDGDV QRV LWHQV DFLPD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ ³3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H 'HPDLV 6LWXDo}HV (QYROYHQGR &RQIOLWR GH
,QWHUHVVH´ ³3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´ DSURYDGDQDUHXQLmRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  YLVD D DVVHJXUDU TXH WRGDV DV GHFLV}HV
HVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVFRP
SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD VHMDPWRPDGDV WHQGR HP YLVWD RV VHXV
LQWHUHVVHVHRVLQWHUHVVHVGRVVHXVDFLRQLVWDV
$LQGDUHIHULGDSROtWLFDYLVDDVVHJXUDUTXHDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVHMDPFRQGX]LGDV
GHQWUR GH FRQGLo}HV GH PHUFDGR RX VHMD DTXHODV HP TXH GXUDQWH D QHJRFLDomR REVHUYDP RV
SULQFtSLRVGD D FRPSHWLWLYLGDGH SUHoRVHFRQGLo}HVGRVVHUYLoRVFRPSDWtYHLVFRPRVSUDWLFDGRV
QRPHUFDGR  E FRQIRUPLGDGH DGHUrQFLDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDRVWHUPRVHUHVSRQVDELOLGDGHV
FRQWUDWXDLV SUDWLFDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR DRV FRQWUROHV DGHTXDGRV GH VHJXUDQoD GDV
LQIRUPDo}HV  F WUDQVSDUrQFLD UHSRUWHDGHTXDGRGDVFRQGLo}HVDFRUGDGDVFRPDGHYLGDDSOLFDomR
EHP FRPR UHIOH[RV GHVWDV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD  H G  HTXLGDGH
HVWDEHOHFLPHQWR GH PHFDQLVPRV TXH LPSHoDP GLVFULPLQDomR RX SULYLOpJLRV H GH SUiWLFDV TXH
DVVHJXUHPDQmRXWLOL]DomRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVRXRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRHPEHQHItFLR
LQGLYLGXDORXGHWHUFHLURV 
$ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD SUH]D SHODV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD UHYHVWLGDV GD GHYLGD WUDQVSDUrQFLD H DSOLFDVH j &RPSDQKLD H jV VXDV FRQWURODGDV
GHYHQGRVHUREVHUYDGD L SHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVH LL SRUWRGRVRV
DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV EHP FRPR VHXV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX
FRPSDQKHLURV DV ILOKRVILOKRVGHVHXVF{QMXJHVRXGHFRPSDQKHLURV DV HVHXVGHSHQGHQWHVRX
GHSHQGHQWHGHUHVSHFWLYRVF{QMXJHVRXGHFRPSDQKHLURV DV 
Partes Relacionadas
3DUDILQVGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIRUPHLOXVWUDPD'HOLEHUDomRGD&90QH
R3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRGR&3&QHQWHQGHVHFRPRSDUWHUHODFLRQDGDDSHVVRDRXDHQWLGDGH
TXDOTXHU DGPLQLVWUDGRU HPSUHJDGR FRQWURODGD VRFLHGDGH FROLJDGD RX DILOLDGD RX DFLRQLVWD TXH
GHWHQKDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHPDLVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD TXHHVWiUHODFLRQDGD
FRPD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHUHIOHWLUiFHUWRVLPSDFWRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
Aprovações
1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV WRGDV DV WUDQVDo}HV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV
GHYHUmRVHUDSURYDGDVFRQIRUPHDVVHJXLQWHVDOoDGDV
L

7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYDORULQIHULRUD5 FLQFRPLOK}HV
GH UHDLV  VHUmR DSURYDGDV SHOD GLUHWRULD LQVWUXtGD SRU UHODWyULR HODERUDGR SHOR
'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHSHODiUHDGH&RPSOLDQFHHLQIRUPDGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULD

LL  7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYDORUDSDUWLUGH5 FLQFRPLOK}HV
GHUHDLV VHUmRDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRPHGLDQWHSDUHFHUSUpYLRGR
&RPLWrGH$XGLWRULDLQVWUXtGRSRUUHODWyULRHODERUDGRSHOR'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRHSHOD
iUHDGH&RPSOLDQFH
1DVDQiOLVHVVHUmRFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVSRQWRV
L

VHKiPRWLYRVFODURVTXHMXVWLILTXHPDUHDOL]DomRGDWUDQVDomRFRPDSDUWHUHODFLRQDGD

LL 

VHDWUDQVDomRpUHDOL]DGDHPWHUPRVDRPHQRVLJXDOPHQWHIDYRUiYHLVj&RPSDQKLDGR
TXHDTXHOHVJHUDOPHQWHGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRRXDTXHOHVRIHUHFLGRVDRXSRUXPWHUFHLUR
QmRUHODFLRQDGRFRPD&RPSDQKLDHPFLUFXQVWkQFLDVHTXLYDOHQWHV

LLL 

RVUHVXOWDGRVGHDYDOLDo}HVUHDOL]DGDVRXGHRSLQL}HVHPLWLGDVSRUHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDH
LQGHSHQGHQWHVHKRXYHU
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LY 

VH IRL UHDOL]DGR RX QmR XP SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D UHIHULGD FRQWUDWDomR H R VHX
UHVXOWDGR

Y

DPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomRXWLOL]DGDHRXWUDVSRVVtYHLVIRUPDVDOWHUQDWLYDVGHSUHFLILFDomR
GDWUDQVDomRH

YL 

DREVHUYkQFLDDRVSULQFtSLRVHUHJUDVGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV

Transações com Partes Relacionadas Vedadas
6mRYHGDGDVDVVHJXLQWHVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
L

UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDPDVFRQGLo}HVGHPHUFDGR

LL 

D FRQFHVVmR GLUHWD GH HPSUpVWLPRV RX RSHUDo}HV GH P~WXR RX SUHVWDomR GH JDUDQWLD
DYDOILDQoD 
D

DRVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDORXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RX FRPLWrV HVWDWXiULRV RX QmR H VHXV UHVSHFWLYRV VXSOHQWHV EHP FRPR DRV
UHVSHFWLYRV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV GHVFHQGHQWHV RX GHVFHQGHQWHV GRV
UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX FRPSDQKHLURV H[FHWR SHOD SUHVWDomR GH JDUDQWLD
DYDOILDQoD HPUHODomRDFRQWUDWRVGHORFDomRGDVUHIHULGDVSHVVRDV

E

DRVSDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDXGDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDHRX

F

DRV DFLRQLVWDV SHVVRDV QDWXUDLV RX MXUtGLFD RX SHVVRDV MXUtGLFDV GH FXMR FDSLWDO
SDUWLFLSHP FRP PDLV GH  TXDLVTXHU DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD H VHXV
UHVSHFWLYRVVXSOHQWHVEHPFRPRVHXVF{QMXJHVFRPSDQKHLURV DV GHVFHQGHQWHV
RX GHVFHQGHQWHV GRV UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX FRPSDQKHLURV DV  H UHVSHFWLYRV
SDUHQWHVDWpR VHJXQGR JUDX

$3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVHVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVLWHGD&RPSDQKLDULELJFRPEU
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A Companhia possui interesse em operar o clube de compras “Sam’s Club” no Brasil, assim como utilizar as Marcas Sam’s Club. O Walmart US é
detentor dos direitos de operação do referido clube de compras e de utilização das referidas marcas. Disto surge a relação comercial entre as
partes.
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

01/08/2018

Acionista indireto da Companhia.

WALMART US

Relação com o emissor

196.000.000,00

01/08/2024

NÃO

PÁGINA: 315 de 368

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

220.000.000,00

A Companhia possui interesse em utilizar a marca “Walmart”. O Walmart US é detentor dos direitos de utilização da referida marca. Disto surge a
relação comercial entre as partes.

Natureza e razão para a operação

196.000.000,00

O acordo de licenciamento de propriedade intelectual para uso, pela Companhia, da marca “Walmart” foi extinto em 31/07/2020.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Acordo de licenciamento de propriedade intelectual para uso, pela Companhia, da marca “Walmart”. No âmbito do contrato, a Companhia obrigou-se
a pagar, na forma de royalties, determinado percentual calculado com base nas vendas da Companhia.

NÃO

Objeto contrato

31/07/2020

Acionista indireto da Companhia.

10.000.000,00

Relação com o emissor

0,00

01/08/2018

WALMART US

Especificar

O contrato pode ser rescindido caso haja transferência direta ou indireta de qualquer participação acionária da Companhia ou de suas afiliadas a
determinados concorrentes e suas respectivas afiliadas.

Rescisão ou extinção

0,000000

N/A

NÃO

Garantia e seguros

01/08/2026

Acordo de licenciamento de propriedade intelectual por meio do qual a Companhia passou a ter o direito exclusivo de operar o clube de compras
“Sam’s Club” no Brasil, assim como utilizar as Marcas Sam’s Club. No âmbito do contrato, a Companhia obrigou-se a pagar, na forma de royalties,
determinado percentual calculado com base nas vendas da Companhia.

28.000.000,00

Objeto contrato

0,00

Acionista indireto da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

01/08/2018

Montante (Reais)

WALMART US

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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N/A

Garantia e seguros
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja BIG ÁGUAS CLARAS - Rua Copaíba, Lote 1, Mezanino – 1B – Norte s/nº - Loja
01 no bairro Taguatinga, CEP. 71.919-540, na cidade de Brasília, Distrito Federal, objeto da matrícula nº 295.336 do 3º Ofício do Registro Imobiliário
do Distrito Federal. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Objeto contrato

10,270000

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

NÃO

Relação com o emissor

240 meses

30/09/2018

BULGE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

166.165,00

Devedor

Posição contratual do emissor

16.566.178,60

A Companhia possui interesse em utilizar os sistemas de tecnologia da informação do Walmart US (Information Technology Transition Services
Agreement - IT TSA). O Walmart US é detentor dos direitos de utilização do referido sistema de tecnologia da informação. Disto surge a relação
comercial entre as partes.

Natureza e razão para a operação

166.165,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Acordo de licenciamento de propriedade intelectual para uso, pela Companhia, dos sistemas de tecnologia da informação do Walmart US
(Information Technology Transition Services Agreement - IT TSA).

Acionista indireto da Companhia.

Relação com o emissor

31/07/2022

Objeto contrato

01/08/2018

WALMART US

114.000.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

95.000.000,00

Obrigação de pagamento decorrente do resgate de ações de WMT Brasilia SaRL, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 31.7.2018.

Natureza e razão para a operação

114.000.000,00

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Obrigação de pagamento decorrente do resgate de ações de WMT Brasilia SaRL, deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 31.7.2018.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja COMBO LINHA AMARELA - Rua Projetada, n.º 345 – Bloco 1, no bairro Engenho
de Dentro, CEP. 21.540-304, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula nº 118.733 do 6º Serviço Registral de
Imóveis da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis.
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja POSTO LINHA AMARELA - LOTE 1, do PA 48.525, de 3ª categoria, com frente
para a Rua Santiago Guerra (Maestro), medindo; 38,35m de frente para a Rua Santiago Guerra (Maestro) em 3 segmentos de 14,25m em curva
subordinada a um raio interno de 19,00m, mais 11,85m, mais 12,25m em curva subordinada a um raio interno de 99,00m; 34,54m de fundos; 44,07m
à direita e 57,42m à esquerda”, objeto da matrícula nº 118.732 do 6º Serviço Registral de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro do Estado do Rio
de Janeiro. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

BULGE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

22.525,00

2.245.678,77

22.525,00

240 meses

NÃO
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10,270000

10,270000

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

NÃO

Relação com o emissor

240 meses

30/09/2018

BULGE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

243.365,00

Locador

Especificar
24.262.799,23

Outra

Posição contratual do emissor

243.365,00

Contrato de Locação.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

Multa de 3 aluguéis.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja SAM’S CONTAGEM - Avenida General David Sarnoff, n.º 5.100 no bairro Cidade
Industrial, CEP. 32.210-110, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula nº 82.689 do Serviço do Registro de Imóveis da
Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja WM CONTAGEM - Avenida General David Sarnoff, n.º 5.230 no bairro Cidade
Industrial, CEP. 32.210-110, na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula nº 82.667 do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Contagem do Estado de Minas Gerais. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

BULGE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

210.920,00

21.028.124,65

210.920,00

240 meses

NÃO
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10,270000

10,270000

Objeto contrato

NÃO

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

240 meses

Relação com o emissor

100.420,00

30/09/2018

BULGE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

10.011.588,65

Locador

Especificar
100.420,00

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Contrato de Locação.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018
Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja PAMPULHA - Avenida Portugal, n.º 5.500 no bairro Itapoã, CEP. 31.710-400 na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula nº 104.040 do 5° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte do Estado de Minas Gerais. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

GIBRALTAR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

GIBRALTAR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

126.025,00

142.290,00

12.564.334,66

14.185.909,22

126.025,00

142.290,00

240 meses

240 meses

NÃO

NÃO
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10,270000

10,270000

10,270000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

240 meses

Garantia e seguros

438.055,00

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Lojas COMBO OSACO/SAM’S E BIG - Avenida dos Autonomistas, n.º 1768-1828, no
bairro Centro, CEP. 060.900-27, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 71.344 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Osasco do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

43.672.838

Objeto contrato

438.055,00

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2018

Montante (Reais)

BULGE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja BIG VITÓRIA- Avenida Nossa Senhora da Penha, n.º 2.565 no bairro Santa Luíza,
CEP. 29.045-403 na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo; objeto da(s) matrícula(s) nº 23.566, 29.055, 57.337 e 34.976, todas do Cartório de
Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca da Capital - Vitória do Estado do Espírito Santo. A sociedade conta com carência de pagamento de
alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja SAMS VITÓRIA- Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º 1.905 no bairro
Bento Ferreira, CEP. 29.050-945 na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo; objeto da matrícula nº Matrícula nº 59.787 do Registro Geral de
Imóveis – 2ª Zona de Vitória do Estado do Espírito Santo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

147.085,00

14.663.956,82

147.085,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 320 de 368

10,270000

10,270000

30/09/2018

GIBRALTAR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

NÃO

Locador

Especificar

240 meses

Outra

Posição contratual do emissor

159.795,00

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

15.931.107,15

Multa de 3 aluguéis

Rescisão ou extinção

159.795,00

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja UBERABA - Rua Santa Beatriz da Silva, n.º 1.000 no bairro Santa Maria, CEP.
38.050-000 na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula nº 50.267 do 1° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Uberaba do Estado de Minas Gerais. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja BARRO VERMELHO- Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, n.º 1.111 no
bairro Barro Vermelho, CEP. 59.030-660, na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, objeto da matrícula nº 30.791 do 1º Registro de
Imóveis da Comarca Natal do Estado do Rio Grande do Norte. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja BRASÍLIA COMBO- SIA Sul Tr - Sn – Lote 05 Bla no bairro Zona Industrial
(Guará), CEP. 71.200-971, na cidade de Brasília - Distrito Federal, objeto da matrícula nº 33.532 do 4º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca do
Distrito Federal. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

KURSK EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

211.715,00

21.107.383,62

211.715,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 321 de 368

10,270000

10,270000

Relação com o emissor

NÃO

30/09/2018

KURSK EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

240 meses

Locador

Especificar
78.200,00

Outra

Posição contratual do emissor

7.796.317,79

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

78.200,00

Multa de 3 aluguéis

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

N/A

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja GOIÂNIA NORTE- Rua Independência s/n.º Q2 - no bairro Jardim Lisboa, CEP.
74.357-015, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, objeto da matrícula nº 80.210 do Oficial de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da
Comarca de Goiânia do Estado de Goiás. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja AV PARANÁ- Avenida Paraná, n.º 1.250, bairro Cabral, CEP. 80.035-130 na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 52.433 do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Curitiba do Estado do Paraná. A
sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

MIDWAY EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

212.980,00

21.233.500,80

212.980,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 322 de 368

10,270000

10,270000

Objeto contrato

NÃO

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

240 meses

Relação com o emissor

136.630,00

30/09/2018

KURSK EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

13.621.623,30

Locador

Especificar
136.630,00

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Contrato de Locação.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018
Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja ARARAS- Avenida Dona Renata, n.º 3.215 – Anexo A, no bairro Vila Pastorello,
CEP. 13.600-515 na cidade de Araras, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 32.636 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca Araras do
Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

48.805,00

70.565,00

4.865.720,09

7.035.130,26

48.805,00

70.565,00

240 meses

240 meses

NÃO

NÃO

PÁGINA: 323 de 368

10,270000

10,270000

10,270000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

240 meses

Garantia e seguros

250.035,00

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja TORRES- Avenida Comendador Franco, n.º 3.449 no bairro Guabirotuba, CEP.
81.520-000 na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 83.478 da 4ª Circunscrição do Registro de Imóveis da Comarca de
Curitiba do Estado do Paraná. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

24.927.778,73

Objeto contrato

250.035,00

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2018

Montante (Reais)

MIDWAY EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja LIMEIRA- Rua Antônio Cruanes Filho, n.º 1.444 – Anexo A, no bairro Jardim Santa
Cecília, CEP. 13.480-672 na cidade de Limeira, Estado de São Paulo, objeto das matrículas nº 19.843 e 44.404, ambas do 2º Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Limeira do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja MOGI GUAÇU- Avenida dos Trabalhadores, n.º 3.400 – Anexo A, no bairro Jardim
Almira, CEP. 13.847-040 na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 40.710 do Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Mogi Guaçu do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

90.555,00

9.028.075,90

90.555,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 324 de 368

10,270000

10,270000

30/09/2018

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

NÃO

Locador

Especificar

240 meses

Outra

Posição contratual do emissor

79.490,00

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

7.924.927,67

Multa de 3 aluguéis

Rescisão ou extinção

79.490,00

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja GUARAPUAVA- Rua Conrado Kluber, n.º 191 no bairro Conradinho, CEP. 85.055030 na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, objeto da matrícula nº 24.137 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava do
Estado do Paraná. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja PIRACICABA- Avenida Trinta e Um de Março, n.º 310, no bairro Paulicéia, CEP.
13.424-305 na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 35.757 do 2° Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Piracicaba do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja IGUATEMI- Avenida Madre Benvenuta, n.º 687 – Loja 11, no bairro Santa Mônica,
CEP. 88.035-000 na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, objeto da(s) matrícula(s) nº 93.679 do 2º Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Florianópolis do Estado de Santa Catarina. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

PACÍFICO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

100.935,00

10.062.932,41

100.935,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 325 de 368

10,270000

10,270000

Relação com o emissor

NÃO

30/09/2018

OVERLORD EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

240 meses

Locador

Especificar
123.475,00

Outra

Posição contratual do emissor

12.310.106,36

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

123.475,00

Multa de 3 aluguéis

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

N/A

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja CAMPINAS SHOP. OUTLET- Rua Jacy Teixeira Camargo, n.º 940, no bairro
Jardim do Lago, CEP. 13.050-914 na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 168.662 do 3º Oficial de Registro de Imóveis
da Comarca de Campinas Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Lojas COMBO GUARULHOS / SAM’S E BIG - Rua José Bernardo Medeiros, n.º 237,
no bairro Jardim Santa Francisca, CEP. 07.013-050, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo; objeto da matrícula nº 71.153, do 1° Registro de
Imóveis da Comarca de Guarulhos do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

180.000,00

17.945.488,51

180.000,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 326 de 368

10,270000

10,270000

Objeto contrato

NÃO

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

240 meses

Relação com o emissor

182.350,00

30/09/2018

PACÍFICO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

18.179.777,38

Locador

Especificar
182.350,00

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Contrato de Locação.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018
Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja NITERÓI - Rodovia BR 101 – KM 318, bairro Barreto, CEP. 24.110-230 na cidade
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro; objeto da matrícula nº 5.649, do Registro de Imóveis da 6ª Circunscrição do 15º Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Niterói do Estado do Rio de Janeiro. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

146.640,00

75.375,00

14.619.591,31

7.514.673,04

146.640,00

75.375,00

240 meses

240 meses

NÃO

NÃO

PÁGINA: 327 de 368

10,270000

10,270000

10,270000

Garantia e seguros

NÃO

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja NATAL - Avenida Dão Silveira, n.º 4.500, no bairro Candelária, CEP. 59.066-180
na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, objeto da matrícula nº 27.606, do 3º Registro de Imóveis da 3ª Zona Ofício de Notas da
Comarca de Natal do Estado do Rio Grande do Norte. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.

240 meses

Objeto contrato

183.000,00

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

18.244.579,99

Relação com o emissor

183.000,00

30/09/2018

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Duração

Locador

Montante (Reais)

Especificar

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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30/09/2018

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Especificar

STALINGRADO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

PÁGINA: 328 de 368

10,270000

Outra

Posição contratual do emissor

NÃO

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

240 meses

Multa de 3 aluguéis

Rescisão ou extinção

254.150,00

N/A

Garantia e seguros

25.338.033,36

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja SÃO CAETANO DO SUL- Avenida Conde Francisco Matarazzo, n.º 838 no bairro
Fundação, CEP. 09.520-110 na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo; objeto da matrícula nº 22.994 do 2º Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos
iniciais do contrato.

Objeto contrato

254.150,00

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Relação com o emissor

10,270000

Locador

Especificar

NÃO

Outra

Posição contratual do emissor

240 meses

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

133.605,00

Multa de 3 aluguéis

Rescisão ou extinção

13.320.039,12

N/A

Garantia e seguros

133.605,00

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja SAM’S SANTO ANDRÉ- Avenida Antônio Cardoso, n.º 536 no bairro Parque
Central, CEP. 09.280-570 na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 51.029 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Santo André do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja HO BARUERI- Avenida Tucunaré, n.º 125 – CEP. 06.460-020 no bairro Tamboré,
na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 8.745, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri – Estado de São
Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja ASSIS- Avenida Otto Ribeiro, n.º 1.800 – loja 101 no bairro San Fernando Valley,
CEP. 19.800-300 na cidade de Assis, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 52.689 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Assis do
Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

48.325,00

4.817.865,45

48.325,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 329 de 368

10,270000

10,270000

30/09/2018

TORCH EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

NÃO

Locador

Especificar

240 meses

Outra

Posição contratual do emissor

250.000,00

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

24.924.289,60

Multa de 3 aluguéis. O referido contrato foi distratado em 14 de outubro de 2020.

Rescisão ou extinção

250.000,00

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja MAXXI SANTO ANDRÉ- Avenida dos Estados, n.º 8.500 no bairro Parque João
Ramalho, CEP. 09.210-300 na cidade de Santo André, Estado de São Paulo; objeto da matrícula nº 53.392 do 2° Registro de Imóveis da Comarca
de Santo André do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja CAMPOS DOS GOYTACASES- Avenida Dr. Nilo Peçanha, n.º 439 no bairro
Queimados, CEP. 28.030-035, na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, objeto da matrícula nº 3.121 do Cartório do 12º
Ofício da 5ª Circunscrição Territorial do Registro Geral e das Hipotecas da Comarca de Campos dos Goytacazes do Estado do Rio de Janeiro. A
sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja FRANCA- Avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, n.º 181 no bairro Jardim Francano,
CEP. 14.405-000, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, objeto das matrículas nº 12.164, 21.572, 24.641 e 24.642 do 2º Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de Franca, Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

123.235,00

12.286.179,04

123.235,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 330 de 368

10,270000

10,270000

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

NÃO

Relação com o emissor

240 meses

30/09/2018

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

85.145,00

Locador

Especificar
8.488.714,83

Outra

Posição contratual do emissor

85.145,00

Contrato de Locação.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

Multa de 3 aluguéis

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018
Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja ITU- Avenida Dr. Ermelindo Maffei, n.º 945 no bairro São Luiz, CEP. 13.304-305,
na cidade de Itu, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 079053 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itu do Estado de São Paulo.
A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

112.600,00

11.225.900,04

112.600,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 331 de 368

10,270000

10,270000

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja INDAIATUBA- Rua Ely Lopes de Souza, n.º 705 no bairro Jardim Nova Indaiá,
CEP. 13.344-480, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 70.333 do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Indaiatuba do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de
alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

NÃO

Objeto contrato

240 meses

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

72.595,00

Relação com o emissor

7.237.514,94

30/09/2018

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

72.595,00

Locador

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar

Duração

Outra

Montante (Reais)

Posição contratual do emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018
Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Avenida José Munia, n.º 4.501 no bairro Jardim
Redentor, CEP. 15.085-350, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 64.733 do 2° Oficial de Registro de
Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto do Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos
iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

90.000,00

176.835,00

8.972.744,26

17.629.946,73

90.000,00

176.835,00

240 meses

240 meses

NÃO

NÃO

PÁGINA: 332 de 368

10,270000

10,270000

10,270000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

240 meses

Garantia e seguros

109.945,00

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja JACAREÍ- Avenida Siqueira Campos, n.º 1.265 no bairro Jardim Esper, CEP.
12.307-000, na cidade de Jacareí, Estado de São Paulo, objeto da matrícula nº 68.788 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí do
Estado de São Paulo. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

10.961.204,36

Objeto contrato

109.945,00

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2018

Montante (Reais)

VALQUIRIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja MAXXI OLINDA- Avenida Dr. José Augusto Moreira, n.º 2.221 no bairro Casa
Caiada, CEP. 53.130-410 na cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, objeto da matrícula nº 26.191 do 1º Ofício de Notas e Registros de Imóveis,
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Olinda. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do
contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja MACEIÓ- Rua João de Oliveira Melo, n.º 709 no bairro Cidade Universitária, CEP.
57.072-060 na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, objeto da matrícula nº 134.557 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Maceió do
Estado de Alagoas. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

8.460,00

843.437,96

8.460,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 333 de 368

10,270000

10,270000

30/09/2018

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

NÃO

Locador

Especificar

240 meses

Outra

Posição contratual do emissor

84.970,00

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

8.471.268,10

Multa de 3 aluguéis

Rescisão ou extinção

84.970,00

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja CASA FORTE - Praça Jornalista Francisco Pessoa de Queiroz, n.º 23 no bairro
Casa Forte, CEP. 52.060-412 na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, objeto da matrícula nº 22.898 do 2º Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca Recife do Estado de Pernambuco. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja TD SÃO LOURENÇO DA MATA - Avenida Dr. Pedro Augusto Corrêa de Araújo, n.º
295 no bairro Centro, CEP. 54.735-110 na cidade de São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, objeto da matrícula nº 20.452 do Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de São Lourenço da Mata do Estado de Pernambuco. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis
pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja VARGEM GRANDE - Praça São Sebastião, n.º 742 no bairro Centro, CEP. 65.430
-000 na cidade de Vargem Grande, Estado do Maranhão, objeto da matrícula nº 2.263 do 1º Ofício Extrajudicial Registro de Imóveis da Comarca de
Vargem Grande do Estado do Maranhão. A sociedade conta com carência de pagamento de alugueis pelos três anos iniciais do contrato.
N/A
Multa de 3 aluguéis. O referido contrato foi distratado em 14 de outubro de 2020.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

3.535,00

352.429,18

3.535,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 334 de 368

10,270000

10,270000

Relação com o emissor

NÃO

30/09/2018

BARBAROSSA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

240 meses

Locador

Especificar
40.425,00

Outra

Posição contratual do emissor

4.030.257,90

Contrato de Locação.

Natureza e razão para a operação

40.425,00

Multa de 3 aluguéis. O referido contrato foi distratado em 14 de outubro de 2020.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

N/A

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - Loja CD BARUERI - Estrada dos Alpes, n.º 320 na cidade de Jandira, Estado de São
Paulo, objeto das matrículas nº 108.406 e 106.385, ambos do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barueri do Estado de São Paulo. O
Contrato foi distratado em setembro de 2020.
N/A
Multa de 03 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador
30/09/2018

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia.
Contrato de Locação de Imóvel Para Fins Não Residenciais - CD BETIM - Avenida Juiz Marco Túlio Isaac, n.º 7.001 no bairro Jardim Cidade, na
cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, objeto da matrícula nº 138.791 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Betim do Estado de
Minas Gerais. O Contrato foi distratado em setembro de 2020.
N/A
Multa de 03 aluguéis
Contrato de Locação.
Outra
Locador

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

262.570,00

26.177.483,43

262.570,00

240 meses

NÃO

PÁGINA: 335 de 368

10,270000

10,270000

Objeto contrato

NÃO

Controlada pelos acionistas controladores da Companhia

240 meses

Relação com o emissor

273.845,00

30/09/2018

ATLÂNTICO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.

27.301.568,62

Locador

Especificar
273.845,00

Outra

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor

Duração

Contrato de Locação.

Montante (Reais)

Natureza e razão para a operação

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
D

,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

5HODWLYDPHQWH DRV FRQWUDWRV FRP :DOPDUW 86 ILUPDGRV HP  VXD QHJRFLDomR IRL QR
kPELWRGRLQJUHVVRGR0RPHQWXP±)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDFRPR
DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD QHVVD PHVPD GDWD WHQGR SRUWDQWR VLGR WUDQVDo}HV GLVFXWLGDV HQWUH
SRWHQFLDO DGTXLUHQWH GH Do}HV H DFLRQLVWD LQGLUHWR TXH WRPDULD SRVLomR GH PLQRULWiULR 3RUWDQWR
KRXYHGLOLJrQFLDQRVHQWLGRGHDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRTXHVHQHJRFLRXjpSRFDQmRLPSOLFDU
FRQGLo}HVTXHQmRIRVVHPFRPXWDWLYDVFRQVLGHUDQGRDHPSUHVDDOYRGRLQYHVWLPHQWRSHORIXQGRH
RLQWHUHVVHGHVWHFRPRHQWLGDGHTXHSDVVRXDVHUDFLRQLVWDPDMRULWiULD
5HODWLYDPHQWHDRVFRQWUDWRVGHORFDomRHVWHVIRUDPILUPDGRVFRPVRFLHGDGHVTXHjpSRFDHUDP
FRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD YHUTXDGURVREUHFLVmRSDUFLDOGDVRFLHGDGHQRLWHPGHVWH
IRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD EHPFRPRIRUDPDYDOLDGRVSHORVGLUHWRUHVFRPRFRQWUDWRVHPFRQGLo}HV
FRPXWDWLYDV H QmR SUHMXGLFLDLV j &RPSDQKLD 3RUWDQWR TXDQGR VH GHX D FLVmR SDUFLDO H WDLV
VRFLHGDGHVVHWRUQDUDPVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPQmRIRLQHFHVViULDVXDUHSDFWXDomR&DEH
PHQFLRQDU TXH SDUWH GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR GHYHUi YROWDU D VHU FRQWUDWDGD FRP VXEVLGLiULDV
LQWHJUDLVDSyVLQFRUSRUDomRGHDo}HVWDPEpPGHVFULWDQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
E
'HPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
&RPUHODomRDRFDUiWHUFRPXWDWLYRGRVFRQWUDWRVFRP:DOPDUW86ILUPDGRVHPILFDR
PHVPR GHPRQVWUDGR SHOR IDWR GH D WUDQVDomR WHU VLGR UHODFLRQDGD DR LQJUHVVR GR 0RPHQWXP ±
)XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD FRPR DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD WHQGR D
QHJRFLDomRGRVFRQWUDWRVVLGRIHLWDGDSRVLomRGHSRWHQFLDODGTXLUHQWHGHDo}HV
$DYDOLDomRGD&RPSDQKLDVREUHDVFRQGLo}HVGRVFRQWUDWRVGHORFDomRVHGHXFRQIRUPHGHVFULWR
QRLWHP³D´DFLPDVHQGRFHUWRTXHQmRKRXYHSUHMXt]Rj&RPSDQKLDSRLVIRLFRQVLGHUDGRRSDGUmR
GHPHUFDGRQDDYDOLDomRGD&RPSDQKLDVREUHDVFRQGLo}HVGHPRGRTXHQmRVHHVWDEHOHFHVVHP
REULJDo}HVSDUDD&RPSDQKLDTXHIRVVHPPDLVRQHURVDVGRTXHWDOSDGUmR
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&RQWUDWRGH*HVWmRGH6HUYLoRVGH)RUQHFHGRUHV
(P  GH DJRVWR GH  IRL FHOHEUDGR R ³6XSSOLHU 0DQDJHPHQW 6HUYLFHV $JUHHPHQW´ HQWUH D
&RPSDQKLD SRU PHLR GH VXDV VXEVLGLiULDV H R :0*6 6HUYLFHV /WG VRFLHGDGH SHUWHQFHQWH DR
JUXSRHFRQ{PLFRGR:DOPDUW863RUPHLRGRFRQWUDWRR:DOPDUW 86FRPSURPHWHXVHDSURYHU
DFHVVRHDX[LOLDUD&RPSDQKLDMXQWRDIRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVGR:DOPDUW86LQFOXLQGRPDV
QmRVHOLPLWDQGRjVVHJXLQWHVDWLYLGDGHV L LGHQWLILFDomRGHIDEULFDQWHVHIRUQHFHGRUHVDGHTXDGRV
SDUD D IDEULFDomR H IRUQHFLPHQWR GH SURGXWRV j &RPSDQKLD LL  REWHQomR GH SURGXWRV D FXVWRV
PHQRUHVSDUDD&RPSDQKLD HPGHFRUUrQFLDGRVSHGLGRVHPODUJDHVFDOD  LLL DX[tOLRQDQHJRFLDomR
GH SUHoRV VHUYLoRV GH WUDQVSRUWH H ORJtVWLFD FURQRJUDPDV GH HQWUHJD H GRFXPHQWDomR GH
LPSRUWDomRGRVSURGXWRVH LY LPSOHPHQWDomRGHVLVWHPDVGHFRQWUROHSURFHGLPHQWRVHQRUPDV
DSOLFiYHLVDRVSURGXWRVDGTXLULGRVHRXLQVSHFLRQDGRVSDUDD&RPSDQKLD
(PFRQWUDSDUWLGDDRVVHUYLoRVREMHWRGRFRQWUDWRD&RPSDQKLDFRPSURPHWHXVHDSDJDUDR:DOPDUW
86XPDFRPLVVmRjWD[DIL[DGHWHUPLQDGDHPFRQWUDWR2FRQWUDWRSHUPDQHFHUiYLJHQWHHQTXDQWRR
&RQWUDWRGH/LFHQoDGH8VRWDPEpPRHVWLYHURXVHMDDQRVDSDUWLUGDGDWDGHDVVLQDWXUD DWp
GHDJRVWRGH SRGHQGRVHUUHQRYDGRPHGLDQWHFRQFRUGkQFLDGHDPEDVDVSDUWHV(QWUHRXWUDV
KLSyWHVHVSUHYLVWDVRFRQWUDWRVHUiDXWRPDWLFDPHQWHUHVFLQGLGRQRFDVRGHR&RQWUDWRGH/LFHQoD
GH8VRWHUPLQDUSRUTXDOTXHUPRWLYR
$GLFLRQDOPHQWHFRQVLGHUDQGRDLQFRUSRUDomRGHDo}HVDTXHVHUHIHUHRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUIrQFLDFXMDHILFiFLDHVWiVXMHLWDjGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGD2IHUWDRVFRQWUDWRV
GHORFDomRLQGLFDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUIrQFLDSDVVDUmRDYLJRUDUGHIRUPDTXH
DV6RFLHGDGHV FRQIRUPHGHILQLGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUIrQFLD HDVORFDWiULDVVHUmR
VRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPGD&RPSDQKLDSHORTXHWDLVFRQWUDWRVGHL[DUmRGHVHUUHSRUWDGRV
H VHUmR LQFOXtGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVVREUHDLQFRUSRUDomRGHDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OpPGDVLQIRUPDo}HVGLVSRVWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWH
LWHP
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14/10/2020

Tipo de capital

14/10/2020

Tipo de capital

14/10/2020

Tipo de capital

14/10/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

221.655.067,89

Capital Autorizado
0,00

221.655.067,89

Capital Integralizado

221.655.067,89

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Não aplicável

Não aplicável

Prazo de integralização

91.500.000

456.743.170

456.743.170

456.743.170

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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91.500.000

456.743.170

456.743.170

456.743.170

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1
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1.239.872.555

Subscrição
particular
0

Preferênciais
(Unidades)
1.239.872.555

2.479.745,11000000

10,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

R$ por Unidade

Fator cotação

Subscrição
particular
4.054.817.404

0

4.054.817.404

0,15324100

Subscrição
particular
352.555.703

0

352.555.703

0,08053200

0,46

R$ por Unidade

PÁGINA: 339 de 368

282.044.562 ações foram totalmente subscritas e integralizadas em 15 dias contados de 05/12/2019, em moeda nacional, pela Momentum – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, e 70.511.141
ações foram totalmente subscritas e integralizadas em 15 dias contados de 05/12/2019, em moeda nacional, pela Brazil Holdings S.C.S.

16.520.000,00

Forma de integralização

05/12/2019

R$ por Unidade

Mesma base de avaliação do aumento de capital de 01/08/2018.

Assembleia Geral

0,46

Critério para determinação do
preço de emissão

05/12/2019

Em moeda corrente nacional, sendo uma parte na mesma data e outra parte até 01/09/2019. Em 14/10/2020 mediante compensação contra parcela da reserva de capital.

190.000.000,00

Forma de integralização

01/08/2018

80% do valor econômico mencionado no aumento de capital de 16/07/2018.

Assembleia Geral

Critério para determinação do
preço de emissão

01/08/2018

Na mesma data, mediante conferência à Companhia de quotas de emissão da WMS Supermercados do Brasil Ltda., Wal-Mart Brasil Ltda., Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda., Veraneio Participações
Ltda. e Brazil Segundo LLC. E, em até 30 dias contados de 16 de julho de 2018, em moeda corrente nacional.

1.239.872.555,00

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

16/07/2018

Valor total emissão
(Reais)

Valor econômico das sociedades abaixo mencionadas através da metodologia do fluxo de caixa descontado, conforme laudo de avaliação elaborado por empresa independente.

Assembleia Geral

16/07/2018

Data emissão

Versão : 1

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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14/10/2020

Grupamento

Data
aprovação

5.421.077.458

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
5.421.077.458

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

542.107.746

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1

PÁGINA: 340 de 368

542.107.746

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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Cisão Parcial da Companhia.

5.068.521.755

Razão para redução

31/12/2018

31/12/2018
Não houve cancelamento de ações.

1.224.737.987,00

Data redução

Data de deliberação

Quantidade ações
ordinárias
(Unidades)

Forma de restituição

Valor total redução
(Reais)

17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
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0

Redução / Capital
anterior

5.068.521.755 1.429.873.055,00000000

Quantidade ações
preferenciais Quantidade total ações
(Unidades)
(Unidades)
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0,00

Valor restituído por
ação (Reais)
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQDTXDOIRL
DSURYDGD HQWUH RXWUDV PDWpULDV D FULDomR GH Do}HV SUHIHUHQFLDLV UHVJDWiYHLV H VXEVHTXHQWH
FRQYHUVmRYROXQWiULDGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGR
DFLRQLVWD 0RPHQWXP ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD HP XPD PHVPD
TXDQWLGDGHGHDo}HVSUHIHUHQFLDLV$WRVXEVHTXHQWHIRLDSURYDGRRUHVJDWHGDWRWDOLGDGHGDVDo}HV
SUHIHUHQFLDLVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDPHGLDQWHDFRPSHQVDomRFRQWUDRGHYHUGHLQWHJUDOL]DomR
GHFDSLWDOVRFLDOHPDEHUWRGD&RPSDQKLDQRPHVPRH[DWRYDORUGHYLGRSHOR0RPHQWXP±)XQGR
GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD VHP D UHGXomR GR FDSLWDO VRFLDO $ FULDomR GH
Do}HV SUHIHUHQFLDLV D FRQYHUVmR YROXQWiULD GH Do}HV RUGLQiULDV GH WLWXODULGDGH GR 0RPHQWXP ±
)XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD HP Do}HV SUHIHUrQFLDV H R UHVJDWH GH
UHIHULGDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV IRUDP DSURYDGRV VRE FRQGLomR UHVROXWLYD GHYHQGR VHU
DXWRPDWLFDPHQWH UHYRJDGDV FRP UHWRUQR DR status quo ante FDVR QmR RFRUUD R SXEOLFDomR GR
$Q~QFLRGH,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWHGH
GHDEULOGH
(P  GH RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DSURYDUDP HP VHGH GH
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDDLQFRUSRUDomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHHPLVVmRGD7RUFK
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$9DOTXtULD(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$*LEUDOWDU
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ 0LGZD\ (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ .XUVN
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ %XOJH (PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ 3DFtILFR
(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$2YHUORUG(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$H.KDUNRY
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ WHQGR D HILFiFLD GH VHXV HIHLWRV VXMHLWD j YHULILFDomR GD
SXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGH'LVWULEXLomR3~EOLFDGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpD
GDWD OLPLWH GH  GH DEULO GH  3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
$OpPGDVLQIRUPDo}HVGLVSRVWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWH
LWHP
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual (a) não
inferior a 1% (um por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2020 (a ser distribuído aos
acionistas conforme for deliberado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2021), e (b) não
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado nos exercícios de 2021 em diante
ser distribuído aos acionistas conforme for deliberado nas Assembleias Gerais Ordinárias a se
realizarem de 2022 em diante.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço
aprovado pela Assembleia Geral.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Sim

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate

Deliberação da Assembleia Geral da Companhia que deverá determinar a fórmula de cálculo do
valor de resgate.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Competência privativa da Assembleia Geral da Companhia para deliberação que altera os
dispositivos do Estatuto Social.

Outras características
relevantes

A Companhia pleiteou a listagem de suas ações ordinárias no segmento especial de governança
corporativa da B3 denominado Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQmRHVWDEHOHFHQHQKXPDKLSyWHVHGHOLPLWDomRDRGLUHLWRGHYRWRGH
DFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
4XDQWRjREULJDomRGHUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD ³23$´ RHVWDWXWRVRFLDOSUHYrDVKLSyWHVHVGH L 
23$SRUDOLHQDomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHGR5HJXODPHQWRGR
1RYR 0HUFDGR H LL  23$ SDUD VDtGD GR 1RYR 0HUFDGR QRV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGR
&DVRQmRKDMDGHILQLomRH[SUHVVDQHVWDVHomRRVWHUPRVGHILQLGRVGHVWDWHUmRRVLJQLILFDGR
TXHOKHVpDWULEXtGRQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
23$SRUDOLHQDomRGHFRQWUROH
$DOLHQDomRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGH
RSHUDo}HV VXFHVVLYDV GHYHUi VHU FRQWUDWDGD VRE FRQGLomR GH TXH R DGTXLUHQWH GR FRQWUROH VH
REULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDSDUDDTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRV
QDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHV
DVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
23$SDUDVDtGDGR1RYR0HUFDGR
$VDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRSRGHRFRUUHUHPGHFRUUrQFLD L GHGHFLVmRGRDFLRQLVWD
FRQWURODGRURXGD&RPSDQKLD LL GHGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR
1RYR 0HUFDGR H LLL  GR FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD GD &RPSDQKLD RX GD
FRQYHUVmR GH FDWHJRULD GR UHJLVWUR GD &90 KLSyWHVH QD TXDO GHYH VHU REVHUYDGR R GLVSRVWR QD
OHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU
$VDtGDYROXQWiULDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRGHYHUiVHUSUHFHGLGDSRURIHUWDS~EOLFDSDUD
DTXLVLomRGHDo}HVGD&RPSDQKLDUHVSHLWDGRR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHDVQRUPDVOHJDLV
HUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV
$ RIHUWD S~EOLFD SDUD DTXLVLomR GH Do}HV QHVWD KLSyWHVH SRGHUi VHU GLVSHQVDGD SRU $VVHPEOHLD
*HUDO LQVWDODGD FRQIRUPH SUHYLVWR QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR VHQGR TXH D GHOLEHUDomR
GHYHUiRFRUUHUSHODPDLRULDGRVYRWRVGRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVHPFLUFXODomRSUHVHQWHVj
$VVHPEOHLD*HUDO
$VDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRHPUD]mRGHGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQVWDQWHV
GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHVWiFRQGLFLRQDGDjHIHWLYDomRGHRIHUWDS~EOLFDSDUDDTXLVLomR
GHDo}HVFRPDVPHVPDVFDUDFWHUtVWLFDVGDRIHUWDHPFDVRGHVDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGR
UHVSHLWDGRR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHDVQRUPDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH R HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD QmR HVWDEHOHFH H[FHo}HV RX
FOiXVXODVVXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRV
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Bônus de Subscrição

Identificação do valor
mobiliário

Certificado nº 1 de Bônus de Subscrição

Data de emissão

14/10/2020

Quantidade
(Unidades)

1

Valor total
(Reais)

0,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

O Bônus de Subscrião poderá ser transferido, obrigatoriamente em sua integralidade,
para a Brazil Holdings S.C.S., desde que também seja cedido e transferido à Brazil
Holdings S.C.S. o direito de crédito que a WMT BRASILIA S.À.R.L atualmente tem
perante a Companhia, no montante de R$ 196.000.000,00, decorrente do resgate das
ações de emissão da Companhia e então de titularidade do Titular, conforme aprovado
na AGE de 31.07.2018. Exceto unicamente pela cessão e transferência à Brazil
Holdings S.C.S. nos termos acima, o Bônus de Subscrição não poderá ser transferido
ou cedido, total ou parcialmente.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Não

Características dos valores
mobiliários de dívida

O Bônus de Subscrição garante ao titular o direito de subscrever 44.719.326 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, mediante a quitação do
Preço de Exercício de R$ 196.000.000,00, o qual será quitado mediante compensação
contra direito de crédito que a WMT BRASILIA S.À.R.L atualmente tem perante a
Companhia, no montante de R$ 196.000.000,00, decorrente do resgate das ações de
emissão da Companhia aprovado na AGE de 31.07.2018. O número de Ações do Bônus
será ajustado na mesma medida conforme sejam deliberados grupamentos,
desdobramentos ou bonificações de ações da Companhia.
As ações decorrentes do Bônus de Subscrição terão os mesmos direitos das ações
ordinárias de emissão da Companhia, sendo que o Bônus de Subscrição não garante
ao Titular quaisquer direitos (inclusive direito de voto e direitos econômicos) aplicáveis
às referidas ações antes do seu exercício.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

A emissão das ações objeto do Bônus de Subscrição está condicionada à publicação do
Anúncio de Início de Distribuição Pública das Ações de emissão da Companhia até a
data limite de 30 de abril de 2021.

Outras características
relevantes

O Bônus de Subscrição foi emitido em favor da WMT BRASILIA S.À.R.L., a antiga
acionista da Companhia e integrante do grupo societário da atual acionista Brazil
Holdings S.C.S.
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Valor Mobiliário

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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Pessoas Físicas
0

Pessoas Jurídicas
1

0

PÁGINA: 348 de 368

Investidores Institucionais

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - GRUPO BIG BRASIL S.A.

Versão : 1

18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj
%8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDV
jQHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

  2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP UHDOL]DGDV TXDLVTXHU RIHUWDV S~EOLFDV GH
DTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV
D

&RPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHU
RIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
E
6HKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHU
RIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
F

&DVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHU
RIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
1mRDSOLFiYHOGDGRTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HV
GHHPLVVmRGHWHUFHLURVGHVGHDGDWDGHVXDFRQVWLWXLomR
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(P YLUWXGH GD OLPLWDomR GH FDUDFWHUHV GR VLVWHPD (PSUHVDV1HW D &RPSDQKLD LQIRUPD DEDL[R
FRPSOHPHQWDomRDRLWHP³2XWURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVQR%UDVLO´GHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
9DORUPRELOLiULR

%{QXVGH6XEVFULomR

,GHQWLILFDomRGRYDORU
PRELOLiULR

&HUWLILFDGRQGH%{QXVGH6XEVFULomR

'DWDGHHPLVVmR

GHRXWXEURGH

'DWDGHYHQFLPHQWR

$ SDUWLU GD YHULILFDomR GD &RQGLomR 6XVSHQVLYD R 7LWXODU
SRGHUiH[HUFHUR%{QXVGH6XEVFULomRHPVXDLQWHJUDOLGDGHQR
SUD]RGHDWp WULQWD GLDVDSyVDSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH
,QtFLR GH 'LVWULEXLomR 3~EOLFD GDV $o}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDGHVGHTXHWDOSXEOLFDomRRFRUUDDWpDGDWDOLPLWH
GHGHDEULOGH

4XDQWLGDGH 8QLGDGHV 



9DORUWRWDO 5HDLV 

3UHoRGHHPLVVmRGH5VHQGRR3UHoRGH([HUFtFLR5
 R TXDO VHUi TXLWDGR PHGLDQWH FRPSHQVDomR
FRQWUD R GLUHLWR GH FUpGLWR TXH D :07 %5$6,/,$ 6¬5/
DWXDOPHQWHWHPSHUDQWHD&RPSDQKLDQRPHVPRPRQWDQWHGH
5  GHFRUUHQWH GR UHVJDWH GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDSURYDGRQD$*(GH

6DOGRGHYHGRUHPDEHUWR

5

5HVWULomRDFLUFXODomR

6LP

'HVFULomRGDUHVWULomR

2%{QXVGH6XEVFULmRSRGHUiVHUWUDQVIHULGRREULJDWRULDPHQWH
HPVXDLQWHJUDOLGDGHSDUDD%UD]LO+ROGLQJV6&6GHVGHTXH
WDPEpP VHMD FHGLGR H WUDQVIHULGR j %UD]LO +ROGLQJV 6&6 R
GLUHLWRGHFUpGLWRTXHD:07%5$6,/,$6¬5/DWXDOPHQWHWHP
SHUDQWH D &RPSDQKLD QR PRQWDQWH GH 5
GHFRUUHQWHGRUHVJDWHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH
HQWmRGHWLWXODULGDGHGR7LWXODUFRQIRUPHDSURYDGRQD$*(GH
([FHWRXQLFDPHQWHSHODFHVVmRHWUDQVIHUrQFLDj
%UD]LO +ROGLQJV 6&6 QRV WHUPRV DFLPD R %{QXV GH
6XEVFULomR QmR SRGHUi VHU WUDQVIHULGR RX FHGLGR WRWDO RX
SDUFLDOPHQWH

&RQYHUVLELOLGDGH

1mR

&RQGLomRGDFRQYHUVLELOLGDGH
HHIHLWRVVREUHRFDSLWDO
1$
VRFLDO
3RVVLELOLGDGHUHVJDWH

1mR

+LSyWHVHHFiOFXORGRYDORU
GHUHVJDWH

1$
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&DUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHV
PRELOLiULRV

2 %{QXV GH 6XEVFULomR JDUDQWH DR WLWXODU R GLUHLWR GH
VXEVFUHYHU  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP
YDORUQRPLQDOGD&RPSDQKLDPHGLDQWHDTXLWDomRGR3UHoRGH
([HUFtFLRGH5RTXDOVHUiTXLWDGRPHGLDQWH
FRPSHQVDomRFRQWUDGLUHLWRGHFUpGLWRTXHD:07%5$6,/,$
6¬5/DWXDOPHQWHWHPSHUDQWHD&RPSDQKLDQRPRQWDQWHGH
5  GHFRUUHQWH GR UHVJDWH GDV Do}HV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD DSURYDGR QD $*( GH  2
Q~PHURGH$o}HVGR%{QXVVHUiDMXVWDGRQDPHVPDPHGLGD
FRQIRUPHVHMDPGHOLEHUDGRVJUXSDPHQWRVGHVGREUDPHQWRVRX
ERQLILFDo}HVGHDo}HVGD&RPSDQKLD
$V Do}HV GHFRUUHQWHV GR %{QXV GH 6XEVFULomR WHUmR RV
PHVPRV GLUHLWRV GDV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDVHQGRTXHR%{QXVGH6XEVFULomRQmRJDUDQWHDR
7LWXODU TXDLVTXHU GLUHLWRV LQFOXVLYH GLUHLWR GH YRWR H GLUHLWRV
HFRQ{PLFRV  DSOLFiYHLV jV UHIHULGDV Do}HV DQWHV GR VHX
H[HUFtFLR

&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomR
$ HPLVVmR GDV Do}HV REMHWR GR %{QXV GH 6XEVFULomR HVWi
GRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRU FRQGLFLRQDGDjSXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGH'LVWULEXLomR
WDLVYDORUHVPRELOLiULRV
3~EOLFDGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDWpDGDWDOLPLWH
GHGHDEULOGH
2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
UHOHYDQWHV

2%{QXVGH6XEVFULomRIRLHPLWLGRHPIDYRUGD:07%5$6,/,$
6¬5/ D DQWLJD DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD H LQWHJUDQWH GR
JUXSRVRFLHWiULRGDDWXDODFLRQLVWD%UD]LO+ROGLQJV6&6

$OpPGDVLQIRUPDo}HVGLVSRVWDVDFLPDQmRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWH
LWHP
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
dois exercícios sociais e no exercício social corrente (ou seja, desde sua constituição).
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não há valores mobiliários em tesouraria.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

14/10/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de administração
Cargo e/ou função

O acionista controlador, os administradores, os conselheiros fiscais, os membros de quaisquer
órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária,
ou, ainda, os empregados e demais colaboradores da Companhia, do acionista controlador ou
das sociedades controladas ou coligadas que, em decorrência de seu cargo, função ou posição
na Companhia, no acionista controlador ou nas sociedades controladas ou coligadas, possam ter
conhecimento ou acesso a qualquer informação privilegiada (“Pessoas Vinculadas”)

Principais características e locais de consulta
O propósito da “Política de Negociação de Valores Mobiliários” (“Política de Negociação”) é estabelecer regras que deverão ser
observadas pelas Pessoas Vinculadas e pela Companhia para assegurar a observância de práticas de boa conduta na negociação de
valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como evitar o uso inadequado de informações privilegiadas, nos termos da Instrução
da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”).
A Política de Negociação está disponibilizada para consulta eletronicamente pelos sites: (i) da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br). Neste website, acessar, na página inicial, em acesso rápido, “Consulta – Companhias – Demonstrações, ITR, DFP,
DF, Balanço, Fato Relevante” e digitar “Big” no campo disponível; (ii) da Companhia (ri.big.com.br); bem como fisicamente na sede social
da Companhia, localizada na Avenida Tucunaré, nº 125, bloco A superior, sala 109, CEP 06460-020, na cidade de Barueri, no Estado de
São Paulo.
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Períodos de vedação e descrição
Pendência de Divulgação de Fato Relevante
dos procedimentos de fiscalização É vedada a negociação de valores mobiliários por Pessoa Vinculada que possa ter conhecimento
de informação privilegiada sobre a Companhia até que ela a divulgue ao mercado na forma de
ato/fato relevante, conforme a Política. Também se aplica quando estiver em curso aquisição ou
alienação de valores mobiliários pela Companhia, sociedades controladas, sociedades coligadas
ou sociedade sob controle comum; ou houver sido outorgada opção ou mandato para isso; e
quando existir a intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia.
Após Divulgação de Ato/Fato Relevante
Nesses casos, mesmo após a divulgação de ato/fato relevante, prevalecerá a proibição de
negociação se ela puder interferir nas condições dos negócios com valores mobiliários,
acarretando dano à Companhia/acionistas. Tal restrição deve ser informada pelo DRI.
Período Anterior à Divulgação de ITR, DFP e Distribuição de Resultados
Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários no período de 15 dias anterior à
divulgação/publicação das informações trimestrais e demonstrações financeiras padronizadas.
Tais restrições não se aplicam na hipótese de plano de investimento que atenda aos requisitos
aplicáveis. Pessoas Vinculadas também não podem negociar valores mobiliários em período
determinado pelo DRI, desde a decisão de aumentar o capital social, distribuir resultados,
bonificações em ações ou seus derivativos ou aprovar desdobramento, e a publicação dos
respectivos editais ou anúncios.
Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da Companhia
O Conselho não poderá aprovar programa de recompra enquanto não forem divulgadas ao
público informações sobre a celebração de acordo ou contrato para a transferência do controle
acionário; outorga de opção ou mandato para o fim de transferência de do controle; ou existência
de intenção de promover incorporação, cisão total/parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária que envolva a Companhia. Caso após a aprovação de programa de recompra ocorra
fato que se enquadre em qualquer das 3 hipóteses acima, a Companhia suspenderá
imediatamente as operações com seus valores mobiliários até a divulgação do respectivo ato/fato
relevante.
Ex-Administradores
Os ex-administradores que se afastarem da administração antes da divulgação pública de ato/fato
relevante relativo a negócio/fato iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar
valores mobiliários pelo prazo de 6 meses ou até que tal ato/fato relevante tenha sido divulgado, o
que ocorrer por último, observado o disposto abaixo. Se a negociação com os valores mobiliários,
mesmo após a divulgação do ato/fato relevante, puder interferir nas condições dos referidos
negócios em prejuízo da Companhia/de seus acionistas, os ex-administradores não poderão
negociar valores mobiliários pelo prazo mínimo de 6 meses após seu afastamento, devendo tal
restrição adicional ser informada pelo DRI.
Vedações Adicionais
As vedações também se aplicam às negociações realizadas direta ou indiretamente por Pessoas
Vinculadas caso estas negociações se deem por intermédio de pessoas ligadas; terceiros com
quem tiverem celebrado contrato de administração de carteira ou de negócio fiduciário; ou
qualquer pessoa que tenha tido conhecimento de informação privilegiada, por meio de Pessoa
Vinculada, sabendo que ainda não foi divulgada ao mercado. Não são consideradas negociações
indiretas e não estão sujeitas à vedação, as negociações realizadas por fundos e/ou clubes de
investimento de que sejam cotistas as pessoas acima, desde que não sejam exclusivos; e as
decisões de negociação do administrador do fundo e/ou clube de investimento não possam de
qualquer forma ser influenciadas por seus cotistas.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
([FHWRSHODSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWH ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ D&RPSDQKLD
QmR DGRWD TXDOTXHU RXWUD QRUPD UHJLPHQWR RX SURFHGLPHQWR LQWHUQR UHODWLYR j GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HV
'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRHDVQRUPDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HVHDV,QVWUXo}HV&90HWRGDHTXDOTXHUFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGHYHFRPR
UHJUD JHUDO DSUHVHQWDU j &90 GHWHUPLQDGDV LQIRUPDo}HV SHULyGLFDV WDLV FRPR LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV DFRPSDQKDGDV GR UHODWyULR GD
DGPLQLVWUDomR H GR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV EHP FRP R DUTXLYDU MXQWR j &90
TXDLVTXHU DFRUGRV GH DFLRQLVWDV H[LVWHQWHV DYLVRV FRQFHUQHQWHV jV DVVHPEOHLDV JHUDLV GH
DFLRQLVWDV H FySLDV GH DWDV H FRPXQLFDGRV UHODWLYRV j GLYXOJDomR GH DWRV RX HYHQWXDLV IDWRV
UHOHYDQWHV 1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD GHYH FXPSULU FRP DV QRUPDV H OHJLVODomR UHODFLRQDGDV
DFLPD
$ ,QVWUXomR &90  GLVFLSOLQD DLQGD DOJXPDV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH
LQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRTXHVHUHIHUHj
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjQHJRFLDomRHDDTXLVLomRGHWtWXORVHPLWLGRVSHODVFRPSDQKLDV
GHFDSLWDODEHUWR
7DLVUHJUDV


HVWDEHOHFHP R FRQFHLWR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH RV TXDLV RULJLQDP D REULJDWRULHGDGH GH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR(QTXDGUDPVHQRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWH
DV GHFLV}HV WRPDGDV SHORV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV UHVROXo}HV GH DVVHPEOHLD JHUDO GH
DFLRQLVWDVRXGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXTXDLVTXHURXWURVDWRVRXIDWRVSROtWLFRV
DGPLQLVWUDWLYRV WpFQLFRV ILQDQFHLURV RX HFRQ{PLFRV UHODFLRQDGRV FRP RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDTXHSRVVDPLQIOXHQFLDURSUHoRGHVXDVDo}HVHRXDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHV
GHQHJRFLDUHPHRXPDQWHUHPWDLVDo}HVRXGHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVVXEMDFHQWHVjV
Do}HV



HVSHFLILFDP DWRV RX IDWRV TXH VmR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV WDLV FRPR D FHOHEUDomR GH
FRQWUDWRV SUHYHQGR D WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD D HQWUDGD RX UHWLUDGD GH
DFLRQLVWDVTXHPDQWHQKDPFRPD&RPSDQKLDTXDOTXHUFRQWUDWRRXFRODERUDomRRSHUDFLRQDO
DGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDRXWHFQROyJLFDEHPFRPRDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUUHHVWUXWXUDomR
VRFLHWiULDUHDOL]DGDHQWUHDVVRFLHGDGHVUHODFLRQDGDVj&RPSDQKLDHPTXHVWmR



REULJDPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRDGLYXOJDUDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVj&90EHPFRPR
DR PHUFDGRHP JHUDO SRU PHLR GD SXEOLFDomR GRV UHIHULGRV DWRV RX IDWRV UHOHYDQWHV QRV
MRUQDLVJHUDOPHQWHXWLOL]DGRVSHODUHIHULGDFRPSDQKLD



H[LJHPTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHGHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHXPIDWR
UHOHYDQWH LQFOXVLYH VXD LQWHQomR RX QmR GH SURPRYHU R FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GD
&RPSDQKLDFRPRFRPSDQKLDDEHUWDQRSUD]RGHXPDQR



H[LJHP TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H RV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO RX GH TXDOTXHU yUJmR
WpFQLFRRXFRQVXOWLYR GHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHPj&90RQ~PHURWLSR
HIRUPDGHQHJRFLDomRGDVDo}HVHPLWLGDVSHODUHIHULGDFRPSDQKLDVXDVVXEVLGLiULDVHVXDV
VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR GHWLGDV SRU VHXV
F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV LQIRUPDQGR DLQGD TXDLVTXHU PXGDQoDV HP
UHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDV
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H[LJHP TXH VH TXDOTXHU DFLRQLVWD FRQWURODGRU GLUHWR RX LQGLUHWR RX TXDOTXHU DFLRQLVWD
HOHJHQGR PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GH XPD FRPSDQKLD GH FDSLWDO DEHUWR
DOWHUHPVXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRVSDWDPDUHVGH
  H DVVLP VXFHVVLYDPHQWH GH HVSpFLH RX FODVVH GH Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR
FDSLWDOVRFLDOGHFRPSDQKLDDEHUWDUHIHULGRDFLRQLVWDRXHQWLGDGHGLYXOJXHDVLQIRUPDo}HV
UHODFLRQDGDVFRPDUHIHULGDDTXLVLomRRXDOLHQDomRH



SURtEHPDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

2 WH[WR FRPSOHWR GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRGHUi VHU HQFRQWUDGR QD SiJLQD GH UHODomR FRP
LQYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD ULELJFRPEU  EHP FRPR ILVLFDPHQWH QR HVFULWyULR DGPLQLVWUDWLYR GD
&RPSDQKLD ORFDOL]DGR QD $YHQLGD 7XFXQDUp Q  %ORFR $ 6XSHULRU 6DOD  7DPERUp &(3
QDFLGDGHGH%DUXHULQR(VWDGRGH6mR3DXOR
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ DSURYDGDHPUHXQLmR
GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD WHP FRPR SURSyVLWR GLVFLSOLQDU RV SURFHGLPHQWRV
LQWHUQRV D VHUHP DGRWDGRV FRP D ILQDOLGDGH GH DWHQGHU LQWHJUDOPHQWH DV GLVSRVLo}HV OHJDLV H
UHJXODPHQWDUHVFRQFHUQHQWHVjGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90

$GLYXOJDomRHFRPXQLFDomRj&90HjVHQWLGDGHVGRPHUFDGRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHSHORVFDQDLV
LQVWLWXFLRQDLV GH FRPXQLFDomR GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR D DGRomR GRV GHPDLV SURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRpREULJDomRGRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVFRQIRUPH
GHILQLGRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
2DWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUGLYXOJDGRHPSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHV EHP FRPR GLVSRQLELOL]DGR L  QD SiJLQD GR VLVWHPD GH HQYLR GH LQIRUPDo}HV
SHULyGLFDV H HYHQWXDLV GD &90 6LVWHPD (PSUHVDV1HW  H LL  QR ZHEVLWH GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ULELJFRPEU HPWHRUQRPtQLPRLGrQWLFRjTXHOHUHPHWLGRj&90
$LQIRUPDomRFRQVWDQWHGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUDSUHVHQWDGDGHIRUPDFODUDHSUHFLVD
HPOLQJXDJHPREMHWLYDHDFHVVtYHODRS~EOLFRLQYHVWLGRU6HPSUHTXHIRUXWLOL]DGRDOJXPFRQFHLWR
WpFQLFR TXH D FULWpULR GR GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV VHMD FRQVLGHUDGR FRPR GH PDLRU
FRPSOH[LGDGHXPDH[SOLFDomRVREUHRVHXVLJQLILFDGRGHYHUiFRQVWDUGDLQIRUPDomRGLYXOJDGD
1DKLSyWHVHGHYHLFXODomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHSRUTXDOTXHUPHLRGHFRPXQLFDomRLQFOXVLYH
LQIRUPDomR j LPSUHQVD RX HP UHXQL}HV GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP
S~EOLFRVHOHFLRQDGRQR3DtVRXQRH[WHULRUGHYHUiRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGLYXOJDU
VLPXOWDQHDPHQWH D UHVSHFWLYD LQIRUPDomR DR PHUFDGR QD IRUPD HVWDEHOHFLGD QD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomR
2DFLRQLVWDFRQWURODGRURVGLUHWRUHVRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGRFRQVHOKRILVFDO
H GH TXDLVTXHU yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD
TXDQGR LQVWDODGRV TXH WHQKDP ILUPDGR WHUPR FRQVWDQWH GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR EHP FRPR
TXDOTXHU HPSUHJDGR GD &RPSDQKLD TXH YHQKD D WHU DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH DWR RX IDWR
UHOHYDQWH FRQIRUPH R LWHP  GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR VHUmR UHVSRQViYHLV SRU FRPXQLFDU DR
GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV WRGR H TXDOTXHU DWR RX IDWR UHOHYDQWH GH TXH WHQKDP
FRQKHFLPHQWR H TXH VDLEDP QmR WHU DLQGD FKHJDGR DR FRQKHFLPHQWR GR GLUHWRU GH UHODo}HVFRP
LQYHVWLGRUHVTXHSURPRYHUiVXDGLYXOJDomR
$ FRPXQLFDomR DR GLUHWRU GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV GHYHUi VHU IHLWD SRU PHLR GH FRUUHLR
HOHWU{QLFRSDUDRHQGHUHoRULELJ#ELJFRPEU
&DVRDVSHVVRDVPHQFLRQDGDVDFLPDFRQVWDWHPDRPLVVmRGRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV
QRFXPSULPHQWRGHVHXGHYHUGHFRPXQLFDomRHGLYXOJDomRSRUPDLVGHWUrVGLDV~WHLVHGHVGHTXH
QmRWHQKDVLGRGHOLEHUDGDDPDQXWHQomRGRVLJLORVREUHRDWRRXIDWRUHOHYDQWH±QRVWHUPRVGD
6HomRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR±WDLVSHVVRDVGHYHUmRHQFDPLQKDULPHGLDWDPHQWHFRPXQLFDomR
HVFULWD DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD SDUD TXH HVWHV WRPHP DV PHGLGDV FDEtYHLV SDUD
GLYXOJDomRGDLQIRUPDomRDRPHUFDGRHjVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVVHIRURFDVR
6HPSUHTXHD&90RXDVHQWLGDGHVGRPHUFDGRH[LJLUHPGRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV
HVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHRXFDVRRFRUUD
RVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHYHUiRGLUHWRU
GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV LQTXLULU DV SHVVRDV FRP DFHVVR D DWRV RX IDWRV UHOHYDQWHV FRP R
REMHWLYR GH DYHULJXDU VH HVWDV WrP FRQKHFLPHQWR GH LQIRUPDo}HV TXH GHYDP VHU GLYXOJDGDV DR
PHUFDGR
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$VSHVVRDVLQTXLULGDVQDIRUPDGRSDUiJUDIRDFLPDGHYHUmRUHVSRQGHUjVROLFLWDomRGRGLUHWRUGH
UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV LPHGLDWDPHQWH &DVR QmR WHQKDP FRQGLo}HV GH VH HQFRQWUDUHP
SHVVRDOPHQWHRXIDODUHPSRUWHOHIRQHFRPRGLUHWRUGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVDLQGDQRPHVPR
GLD HP TXH HVWH WLYHU WLGR FRQKHFLPHQWR GD UHVSHFWLYD H[LJrQFLD GD &90 RX GDV HQWLGDGHV GR
PHUFDGRDVSHVVRDVHPTXHVWmRGHYHUmRHQYLDUFRUUHLRHOHWU{QLFRFRPDVLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHV
SDUDRHQGHUHoRULELJ#ELJFRPEU
$GLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUIHLWDVLPXOWDQHDPHQWHj&90HjVHQWLGDGHVGH
PHUFDGRVHPSUHTXHSRVVtYHOXPDKRUDDQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVQDV
HQWLGDGHVGRPHUFDGR
4XDQGR RV YDORUHV PRELOLiULRV HVWLYHUHP VHQGR QHJRFLDGRV VLPXOWDQHDPHQWH HP HQWLGDGHV GR
PHUFDGREUDVLOHLUDVHHVWUDQJHLUDVDGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUIHLWDVHPSUH
TXHSRVVtYHOXPDKRUDDQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVHPWRGRVRVSDtVHV
SUHYDOHFHQGRQRFDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGREUDVLOHLUR
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFD
GHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDpR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDHVWHLWHP
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